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بقلمتقةيم

!طاؤببة105.

الويعطىاععصووتاويخأسيتاة

يعابقاثليوانالآهـايجامعةكلييةصيةة

ئتناول!الئىالعربيةالمصالرنثرةأوظةهنالبيزنطيةالثراساثئعاني

كأحداثوليدسبيزنطةلئاكأفيشبذاتهفائمشاهلهؤلففيالببزنطيوالتاوي!نالوا!ع

فإنكنلك.الإسلاملة-البلزنطلةالعلاكتاثئناياوهنعربيه،مصالرفيهلثردة

الفتوحاتسبقتالتسىالفترةفيبيزنطةأوضاعإلىئتطرقلمالعربيةالمصالر

تت!عرضالتسياللاهوتيةالمسيحيةالمصالرفيأوهحثودةمؤلفاتفيإلاالإنمملامية

المصالرعلىالأصسلفرفالاعتماد.للفتوحاثالسابقةالفترةفيالثيلنيةللمواف

للغاتوفقاوالمكتوبةهصر،فيالفترةلالكعاصرثاللتيالبرد!أوراقأواللتنئطية

فنجدهاالإسالميةالقؤةفيأما؟والقبطيةواللاتينيهاليونانيةوهيآنذاكندةالد!

المسلملن.الرحالةكتتوفيوبلزنطه،الإسحمبةالثولةبلنالعلاقا!فيكأثاث

الكتابهذاهحققمنصوكأ،طارق!د.فكركماأيدينا،ب!ينالذىالمصثرأنوثغم

محمديدعلىيرنطةوسقو!القسطنطينيةفحللثالتيالفترةإلىيرجعالق!ر،

واهمية.خاصةأهميةللمخطوصةفإنالميلادكي،عثمرالخاهسالترنأمميالناقي،،

استنتجكماومصر،الئمامشيعالثرهسيحيلينرجلكاتب!هاأنفيتتمد!!لصخطوطة

واقعمنالمسيحيللمؤلفخاصهرؤلةنعكدسفهئالموجود.النصوافعهنالمحدق

البيزنطيةالمصالرإلىيرجعجعلتهاليونانيةللغةالكاتبوإجادة.الدينيوهوضههذهه

المسيحبةانئدثمارعمليةصهامةمعلوهاثبنضمنوالنصمالئه.ضهاوبستمدالقثيمة

السباسية.واكينيةالصراعاتمنوموضهالمسيحيةالثيانةإلىالمجتمعوتحول!

هج!فيالمنميزةاليث!ابةالطلائعأحدهومنصووطاوقالثكئورالصحتقو

هذهو.والجديةالعلميةبالمنهجيهلمئازدرأساتخموالذىالوسطىالعصورئراسا!

نممم!نئوافرلعدمخاصةثفق،وباحثجهدإلىئحئاجفهي،خاصطابعذاتالثراسة

للغسةدارسإلىئحئاننتاطفىاتجمارولئحتيق،النتصاسئيناءإلىيوثمخطوطة،عن
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المحصادراكعوهنالئصحيحوبال!راجعةفيحثقلمولقد.الحثيثةوالقديمةاليونانية

هنالكئيرواحههالمحققأنالصؤكدومنكرونوجرافيا".ثيوفانييم!ككتابالصعاصرة

للكيتابةهالعرب!يالأسلوبفيالركاكةإلىالمخطوطةترقيمفيأخطاءمنالماثماكل

والأسماء.الآماكنفيوأخطاء

هخطوطهفهيالمج!،هذافيالمؤلفا!ندرةإلىالمخطوطةأهصيهوئعود

للوإلىم()323-335الكبيردسطنطلنمربيزنطةتاريخلناوللتالعربيةباللغه

ولقدالصيلادى.الئامنإلىالرابعالقرنمنأكطم(،:/11-.لم)/11الايسوويالثالث

هواطن!هنكانربمامسيحيراهبإلىتعودالكاتبلثمخصيةأنللمحققاتضح

وهواقسطنطينية،لدممقوطالت!البةالفترةفىعالثرفقدللنصرووفقا.مصروزارال!ئمام

وبسصفته.البيزنطيالتاري!!هنعامأربعمائةلأحداثهسيحيةنظروجهةيعكس

ومنالمونوفيزقي،المصرىللمذهبالمعارضالخلقبثونيالمذهبعلىشرق!مطمميحي

حيث.دينيكيالتبوؤيةيعكدسفهوالاينسورية،لا6سرةومعارض،الأيقوناتمؤيدكي

فيللمجتمعالدينيةالصووةعلىالتركيزمعالدينيةالساحةفىالمتغيراتتناول

أصاكنوحثدوأثناسيوس!،أويوسبيرالدين!للصراعفعرض،قسطنطينعصر

،الكتابمادةفيالرئيسىالمحورهواكينئشالموضوع.الدينيةوالمؤسساتالكنائس

شنجلأواءويعارضخلقيدونيةمجمعيؤفيفهو،العقائديةكاتبةنظروجهةويعك!ى

ولض!دالمونوفيزية.وأعلنواالمجمعهذااتقراشرفضواافين،مصرفئالدين

معالكائبهيولأنحينفي،الأيقونالتحاوبتالتىالايدممورية،الأسرةإلىالأحداث

السياسيالجانبيتجاطألافلكوهعهراطقة؟الايسوويينفاغبرومؤيديها،الأيقونات

هحورممي.يخراطماماكانوإن

الثراساتلمكتبةجادةإضافةهيالثراسةهذهأنأرىالنهايةوفي

الثول!ةتاريختتناولفالثرأسةالمصالر.النالرةالجوانبأحثوتغطىالبيزنطية

!طارقد.يستمرأنونأملسبية.بلغةهسيحيكاتبنظروجهةهنالبيزلطية

التيالمصثريةالكتبمنالمزيدلتحقيقالجانبهذافىالجادالاسهاءفيمنصوو

الثراسات.منالهامالحقلهذاإلىئضيف

علاجزبيدةا.د.
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خلفاؤ.يأنيالباكر،بزنطةنار!خفيكعلاصةئسطنطلنعصرجانبوإلى

وهي:منهامحبصلاأفدارئلاسنةجبينهمعلىلبكنب

جهرغدهام،318عامهنذالكنثدهةاجناحتالئيالكنسيةالمشكلاتهواجهةاولا:

وإذا.التاريخذلكمنذئقعدولمالدنياوفامت،المسيحطبيعةحولبأوائهاربوس

انهاإلاما،حدإلىعهدهفيالدينيةالحالةتهثئةمننمكنفدفسطنطينكان

فسطنطيولىابنهخاصة،خلفائهعهدفىسخونتهاوزادثاشتعلثماسرعاق

الأخبسرة،صحوتهاالولتيةشهدتغدهاالكبرىالطامةوجاعتم(.361

بداتوهكذا،م(.3611-363جولياقالإمبراطورأيدىعلى،الموتصحوة

مجمعحيثم325عاممنذؤمنيا،ملثاوبةبصووةالانعقادفيالدبنبةالمجامع

رسمبةدبانةبالمسيحبةالاعترافبتمواخيرافصاعدا.الأولالمسكونينيقية

الصسبحبةلتنهضم(،37-593)الأولئبوفىوسبوسالإهبراطورعهدفيللدولة

المرتد.جوليانأبدكطعلى.بهاألمتالتىكبوئهاهن

منجاعوهاحيث،بيزنطةوغربلئممالاجتاحتالتىالجرمانبةالقبائلمواجهةئاثيا:

فالقوطأواضيها،الغرببونالقوطهاجمحيلثعدة.جهاتومن،عميقكنجكل

والسكسون،فالسويفيين،فالجيبدبين،فاطمان،فالفرنجةفالوندد،،ال!ئمبرقيين

الجزءضعفحسسابعلىلهمممالكنأسبيىمنتمكنواوجميعهم.وغيرهم

القائدأيديفيم476عامفيسقطوالذى،الرومانيةالإهبراطووي!ةمنالغربي

ادواكر.الجرماني

علىجاثماخطراشكلواالنين؟الفرسوهوألالروما،الأؤليالعدومواجهةئالثا:

هرفسلأبديعلىأخبراهزبمنهموحنىالعصر،هذاطوالتالإمبراطوربةصثر

م.'IVAعامم(o64-ا)61

فيفاصلاحدالشمكلم()527-565جسلنلانالإمبراطور!مرويأني

هحاولةأخرعصرهيعتبرحيث،بعدهسيأتيوماقلههابين،الامبراطوريةناريخ

بالبونانثة،ولنكلم،يونانيةارضعلىيسيرجسدعلىالروهانيةالملامحلأبقاءرسمبة

هذافشهد.باليونانيةوبصليبل،اليونانيةالطريقةعلىالحيانيةامورهويقضي
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الرحيمالرحمناللهبسم

الإمبراطورعهدبدايةهنالبزنطبينالأباطرةتاريخالمخطوطههذهئئناول

Y-71االايدهورىالئالتلبوالامبراطووعهدوحنىم()323-337الكبيرفسطنطبن

الأهبراطوربةناريخمنسنةاربعمائةعلىيزبدهائلتاولبهذاوهي/\م(.ث.

:اسبابلعدةالأهمبة،فيعابةالصخطوطةهذهولبدوالببزثطبة.

عليهس!ايطلقكما،الرومدولةاوببزنطةتارليخعنعربيةمخطوطةأولانهااولا:

.العربالمؤوخون

الإمبراطوويةئاريخعنالأهميسةفيغابةئفاصبلالمخطوطةهذهتقثم:ثلأب

العربيالقارئسبقرأهماوهوم(.4-7)القرنالباكرعصرهافيالبيزنطبة،

هنكاملا.هرةلأول

هنمنهانقلأصلبه،بيزنصيةمصالرسكلىاعتمدالمخطوطةهذهكاتبأقثافا:

العربلية.إلىمباشرةاليونانية

ومذفبهالدينيةشخصيتهعلىنعئمد،خاصةرؤبةالمخطوطةمؤلفبفدمرابعا:

منبهلنتسموماالتاوبخية،الرهبانلكتاباتنموذجالنايقثمبهذاوهو،الكنسي

نحناجأنهاوكيفأحليانا،والميثولوجياواللاهوثالثينىوالأدبالئاربخبينالخلط

.القراءةعندالحنرإلى

لالكتاريخفتراتأهممنالمخطوطةلتتاولهاالتيالفترةأنفلناإذانبالخولا

سيدركالميلاررىالرابعالقرنمنبدءأالرومانيةالإهبراطوربةلناريخفالقارئالثولة.

دووام(rrv-r.61فنمطنطينالإهبراطورشخصبةلعبتمدىاىإلىاكلاولىللوهلة

بالمسيحيةباعترافهجديدةئماءعروقهافيضخجثالبة،إهبراطوريةبناءفيخطيرا

كما،المسيحيينعنالاضطهادورفعه،الدولةفيالعاملةالعياناتإحدىم3اrعام

إهبراطورفيادةتحتللاصراطوريةوتوحيده،الكناثيىبنماءحركةعصرهفيتزايثت

علىلإمبراطوريئهجثيدةلعاصمةبناءهوأخبرااسرئههفيوراثياالحكموجعلهواحد،

اسسمهافيزهدتحيثفرنا،غراحدمدىسكلىاسمهخلثتالبسنور،ضناف

يا"القسطنطبنيةوهوالاثمعبلهاهنحهجد!دباسموتوشحثالجديدةزوهاالحكوهي

فممطنطين.مثبثه
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حلصهاواءثمينا!نعلان!سنطعلاعنط،اماملنهنوىوهيمحاولنهالابراطور

الواكح.ارضعلىفانمااهدولمروما،سرابهحهضىالذيالروماني

فيلبيزنطةالرومانيةالملاصحنبداالمهلارريالساببمالترنشمسإشراقومح

وجهها،عنئسنرالفنيةبيزنطةفئبدأاليونانلة.الملامحجمالامامخجلعنالنواري

روهاعصرانالترنهذاهعلئعلن،فرونعدةووما-من-خجلانوارا4ظلتالذي

ودانتوفالبا.فلبااليونانيةالتسطنطبنبة،هيلهاالوحبدةالوويثةوان،ومضىولى!

رسمبة،لغةاليونانثةواتخذاللاطننبة،أبطلالذيلهردر،التحولهذافيبالفضل

الوطني،الئجنيدفاءةواوسى)ملك(،باسيلبوسلتبوحملالامبراطورلتبوابطك

لنظاموابنكروالأفصالية،الإداربسةأهووهاهنوأصلحاليرتزفة،نظاموابطل

محاولنهواخبسراللنرس،د!حرهالمهمةالأهورومنالعسكربة،الزواجمةا!أراضي

الثينية.المذاهببينالنوفيق

فيجثيدةقوةلهظهرثصدالفاوسئالخطرهنئخلصفدهرقلكانوإذا

الميحطي،سثمرالخامسالقرنوحتىالسابعالقرنهندولئهجراحسئثخن،القرنهذا

نبقولاالبطربسركفولواستحقت.الفرسهخلعالمياحلتالني،المسلمينقوةوهى

المسلمين،وفوةالببزنطببنقوةلهماالعالمفيفونبنأكبر"ا!نكريلثلأمبرمستبكوس

يبذلواأنهرقلخلفاءعلىالأقداوكتبثوهكذا،السماء."فييئلالأنكنجمبنإنهما

الاثمامانتزاعفينجحتالتى،الفتيةالتوةهذهأماموجوههمماءلحفظجهدهمفصاوى

عامأ.خمسينمنأقلفىالبزنطيينأيديهنوإفريقيةومصروفلسطينوهيزوبوتاميا

مؤلنهابفدمهاوالنيالصخطوطة،نلتاولهاالنيالفئرةأهميةجلبآببدووهكذا،

يخللموالذكيمسيحيا،أومسلماكانسواء،العربيالقارئيناسببسبطأسلوبفي

صعجزاثاو،الإلهيةالمعجزاتصالأحاليثكثرةفيتنجلىوالتي،الدينيةالسمةمن

يبنيم()527-565جممئتياقبخانغثمافشلامائ!مكلة.أيةهواجهةغد،القديسين

سنمعجزةطربقعنالحلفكاقالبناء،لاسنكمالهالااحئ!اجالمتلد-لمغالحكمةكنيسة

إلىاحناجثالمقلسقالرسلكنيدمةلتنيثلودوراكانلناغلمااوالقليطمينههعجزات

أيضا.إلههةهعجزةطريقصالحلفكانأيضما،المال
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شطرحديثنالدير،المخطوطةلكاولنهاالئيالننرةأهميةبهنابعدهاوالآن

ننسها.المضوطة

المخطوطةوصف!

المصربةالكنبداوهكئبةفيالضاوالعنوانالمؤلفهجهولةهخطوطةنوجد

فيباشانبصورهكتبةإلىئننيممبانهابعنيمماثيموو،ئاربخ9164وفمنحت

كلونحنوىالعرببة،باللغةومحنوبةالمتوسطالقطعمنالمخطوطةوهذه.الأساس

وستهائةفيالمخطوطةهذهوئقعسطرآ.عئمروثمانيةعلثمرسبعةمابينمنهاورقة

؟أ850،91192أوفامهيفارغةلئلاثورقالقاوفجوالائئخللها،ورفةوستبن

وضعمنفهيصمفحائهااعلاالموجودةالأرقامأما.الأساسفيمرفمةغبروهى

الكتب.دارهوظفي

زبماهنها،أجزاءبعضفقدانأوللعبثتعرضتقدالمخطوطةهذهانولمجثو

عنننجوقد+نعلمهلاآخرلسببأو،الكتبدارإلىباشائيمورهكتبةمننقلهاأللاء

لأنوطحرآ.البعضببعضهائرفبمها،فبل،المخطوطةأوراقاختلطتأنالعبثهذا

مدالببزنطبه،الاصراطوريةناردخفيمتخصصغرأورافهادزنددباإعادةد!ولىهن

اعادهاأنهاسكتقادهبعدبئرقيمهافامأنهوالمؤسف،البعضبعضهافيالأوراقتداخلت

نجرالمخطوطةأوراقنرنببأنالتحقبقألداءوجدناثموهنسكلبه.كانتماإلى

يأنجدلإ،المخطوطةتطيركما،الأباطرةلت!مملسلطبقايرلئبهاأنمنوبدلأ،صحيح

،المخطوطبدايةفيوضعضد.المخطوطةأوراقبنرتببعلبهبناءفامعلميأساس

rما337-32االكبيرقسطنطبنالإصراطورحكمسنواتمنجزءأ-65،ورقة

-41rVAفالنزالإهبراطورحكموحئى rl.)يبدأالكلا!نجد66-85منوا!اوراقم

الاهبراطوروحتىم(1937-593الأولثيولوسيوسالإمبراطولىعنمباشرة

عنمباشرةيبدأالكلا!فثجد!87-17منالأوراقأمام(.)593-8004أركاديوس

عهدحئىالحثيثوالممنمرالفرسهعوحروبهم(61-10641هرفلالإهبراطور

عنئئكلماأAرفموالورفة7151-717م(.النالثثيودوسيوسالإملراطوو

خطاننيجة،ئانيةمرةالحدثويعوفىم(.71074-)7ا!ألييمموريليوالإمبراطوو

ورنةومنا.ا-2128ورقةمناطأول،فمممطنطينالاهبراطورعهدإلى،المصنف
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الامبرا!ورعهدإلىفجانثة،وبصورةصمية،مرةبالحثيثاهودا-31166

عهدهنما)532النصرئوزةاحداثوحنىةم(4-.-)80النانينيولمحوسبوسيط

فيالمصريةالكتببدارالمصنفتسببوهكذام(.5271-565ثسئنيانالاهبراطور

الباحئبن.ضصإلىاؤدىقدهما،البعضببعضهاالمخطوطةاوراقخلط

فيالشروعفبلالمخطوطةأوراقنوئيبإعادةالمحققعلىنحنموفد

ونمنحتبتها،فيالاثمروعقبلكاملةالصخطوطةقراءةحنمالذىاطامروهوالنحتيق،

النالى:النحوسطىاورافهانرنببoإسكاد

النح!ب!غدألمخطوطةاورادنرنببإعادةالنح!ف!هلالمخطوطةاووادوضح

فىالكو

!

ح

الورقةرقم

67-85

1V-AV(

118

121-128

1r1-I11

ضوعالمو

الأولط-قسطنطين

والس

ا!اولأ-ثبودوسيوصأ

اركاديوس

ص!نهبودوسيوس

النالت

الألسوريللو

الأولقسطنطين

الثاني-ثيودوسيوس

الأولجسئتياق

فىالكو

ول

الورفةرفم

A-12ا21

ا-65

67-85

31(-IIأ

87-117

I I A

الموضوع

الأولفسطنطين

ا!اول-فممطنطبن

وايس

لثيولوسيوس

الآول-اركاليوس

نبولوسبوصأ

!جدهدلياقالثاني

الأول

-!!

ئيولوسيوهأ

الثالث

ال!لثليو

مؤلفها،عليهسارالذيللمنهجطبتاالمخطوطةأوراقئرنببإعادةنموهكذا،

فدمطنطينالاهبراطسورصكهدسكنالحديثالمخطوطةتبد(حيثالزهنيهالننابعوهو

بعضالمخطوط!ةئئخللهذاوهحا!أا!مموري.يوالإهبراطورعهدوحنىالأول
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نجطىالألاطرةبعضعهودصالحثيثهناجزاءعلى..أئرهاضدالنيثفبمالت،

عئمرالثانيالعاماحداثمنجزهعنهلهاشرةبالحدثالمخطوطةنبداالمئالممبيل

عهيدصفعاةالحلييتنبداكنلك12(5ا)ور!ةالأولف!ممطنطينالامبراطووحكمهن

الامبراطورشفجاةابضاالحدبتويبدا67(،اورفةالكبيرئبودوسيوساالاهبراطور

ال!لا3فببدأء،الشينن!م!هنهرفلعمديدملمولم131(؟)ووفةالئانيثبودوسيوس

فيسيئأحظهفكانالأبمموريلبواها87(0)ورقةالفرسمعحروبهعنمباشرةسكنه

)ورفةعهدهسنياولىهننتطواحدةورتةسوىابينانصللمحيث،المخطوطةهذه

18(.)

ببياناتهاالمخطوطةي!ممجلتلمانهالمصنفارتكبهاالتيالمؤسفةالآشياءومن

ملسوكتاربخاسمعليهافأطلق،بنفسههوأسماهابلهنه،فقدتربماالتي،الأصلية

يلي:بماالمخطوطةغلافصفحةفيبدهبخطبقرأنهمنالرسكمعلى".القسطنطينية

!انهمؤلفهاسمولااسمهنعلملمالقسطنطبنية.ملوكئاويخ

فسطنطبننملحكالتاءمنببندئوهووالآخر.الأولنافص

الصلبب،عنللبحثالقثدسإلىهبلانةالقدبسةوالدنهوذهاب

يوستبانوس!الملكنملكإلى

الكنبدارهصنفوضعهالذيالاسمعلىالإبقاءالمحققآثرفقدهذا،ومع

:أسبابلعدة،القسطنطينيةملوكتاربخ،المخطوطةلهذه

دارهكنبةفيب!ممهولةإليهاالوصولالمخطوطةإلىالرجوعبربدهنبنمكن!حئىا

المصرية.الكئب

المخطوطةمؤلفيدميرحيثكبير،حدإلىالمخطوطةهحئوىهخالاسمجمتطابق2

لاوقئمل!كاوفممطنطين"لملكبقولهفببداالزهني،الترنيبنظامعلى

.الخ..الأيصووى".
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مدذا!لعلى،البيزنطيةالاه!راطوريةاباطرةيخحملهكوالرسمياللفكاق3

الصلةثريبالقسطنطينيةهلوكفئاريخئموهنضلك".لقبهرفل،الإهبراطورعهد

ببزنطة.أباطرةلقبهن

نسخعلىالعثورمنننمكنلمالمخطوطةلهتعرضثالذيللعبثونظرا

اهمبةانببدالبحر.فييحرثكمنبحثناوكان،العالميةالمكنباتفيلهاهناظرة

لتيمنهاالنوو،إلىوإخراجهاعنهاالتخليمحمإلىالمحققئدفعناريخياالمخطوطة

تاربخلتتاولالعربلةباللغةمخطوطةهرةلأولنقابلحيثالعالبة؟التاريخبة

الإهبراطورعهدإلىالأولفسطنطبنالإمبراطوود!دهنذالببزنطية،الإمبراطوربة

الكتبدارهرنادىلأقونظرأ،.فجواتمنبهاهماالرغمعلىالأبدموركط،الئالثلبو

خطوطاتوجودإمكانيةبخلدهميدرلموبماوالحضاوة،الناريخباحثىمنالمصرية

المكتوب!ةالمسبحبةالمخطوطاتفئةإلىنسبتهابمكنوالذي،النوعهذامنناويخبة

تحفيقنأخرفإنهكانبها،ولهجةوطبيعةالمخطوطةلغةئعكسهماوهو،صبيةبلغة

نعودعبيد،اسحقالثكتووللأطمتاذهقالةأنإلىالإلنمارةودتجدر.المخطوطةهذهونشر

الصليبعلىهيلانةالقثبدص+اعثورفصمةعن،العشرينالقرنمنالسبيعينيالناأوائلإلى

جيثأوفحصهاعليهااطلاعي.اومعالمخطوطةهذهإلىنبهتنيالتيهيالمقثس!،

وناربخالبلزنطبة،الإمبراطوربةناولخلدناولوالتىالتاربخلة،اهملتهاليالضمح!

.الباكرةالكنيسةلتاربخكلهفلكمنوالأهم،العربوتاري!خ،الفرس

ثأ

المخطوطةمؤ!

منانهغيرعنه،مباشرةمعلوهالت!توجدفلاالمخطوطةمؤلفعنأما

مؤلفهاأنالقارئبكئ!ثمف،المخطوطةهنالأولىا!اوواققراءةغدالأولىالوهلة

ولعلالشرفببن.الصممبحيالثبنرجالاحدالأفلعلى(و،الراهباتاوالرطاناحد

هعلمينؤعموامافثها"...وعلىبقولالنصفيوردتجمارةهذايؤكدما

يلمصرية،الناواضةالمملة"،والعاماسطورةالصلييخن!هةعلىورنةالئيمعةغور!ةجميد،اسقا
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فاالتيالتد!مة،اليونانيةيجثدكاقالمحهولالمؤلف!اؤانولابدكنيسللا..."2

!مروفياليونمانيةههيلفئهاكانثدولةعنءيلتار!خيةالمعلوهالظهذهكللئدوبن

قجدالماهون،الخليفةزمنعلبهكانتكماالعربيةإلىاليوتان!ةهنالئرجمةنكنلم

سببلها.-فيوينفقبرسكاهاهن

وهرتادىنلا!ذهاجلمنالمخطوطةهذهوضعالمؤلفهذااقسالمحتملومن

هسلصين؟بالأكثريةهمالنينالائمعب،سكامةاجلمنوليسبه،يقيمكانالذكيالدير

ا!اونوفكدمبة،المسبحيةاحتضنتالتيالبيزنطبة،الأهبراطوويةتاربخلببانوذلك

وضعهاربماالمخطوطةهذهانالقوليمكنكماالبمارزة.الآباطرةاعمالخاصة

قيسطنطينالإهبرا!وربتمجبدي!بداحيثايضأ،المسيحيةلناويخكتثوينمؤلفها

السيدحوارىهنعشرالئالثالحوارىالأوائلالمسيحبونيعتبرهالذيالكبير،

اننستبعدلأهخطوطتهكنابةهنالمؤلفهدفإلىواسلتادأ(.السلام)علبهالصمعبح

فلسطينإلىجاعواالنينالأرثوفكلى،الرومالرهبانأوالواهباتمنمؤلفهايكون

وهذا،كاترينسانطنادبروبالتحثيد،الأرثوذكسيةاليرئهاأحدفيوحنثمهصرأو

وهماالداوجة.اللهجةعليهاغلبتوالتيبها،كنباللتيالعربيةاللغةركاكةبفسر

ىأ"الصعلد"3دونبكلمةمصرصعلدإلىأشارانهابضاالفرضهذايؤكد

الكهنوتية.حباتهمنلفئرةمصرفيعاشأنهبرجحهمانوضبحات،

منرجمااولهاهؤلناكانسواء،المخطوطةكاتبأنيؤكدلغوكطدلبلوثمة

اهـحرفيسنخثمأنهوهو؟مصريغير،اليونانيةالمخطوطاتإحدىعناياها

هذاعلىئحتويالتيللأ!سماءكتابئهمخدالبونانبةاهـ."الجضا"منبدلاالعربي"غ"

جراجووبوس،هوصحتها،ائبانوسض،اغاتيوسانثر4،غريغوويوس5مل!الحرف

الائمام.بلادفىالسائدالنظاموهو،وجراني!انوس،اندراجاتيوس

.9تةور،71سطر2

.25ثةرو،8سطر؟

.66!ةرو4

.86!ة.و515-)4سطر؟
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الليونانثةالحروفمنكئيرا!كنبانهفرضنانؤكدالئيهضيةألاثمواسومن

الاهبراطوراسمسجلانهدنلكهئالالحديثةاوالمتأخرةاليونانهةفيلنطقهاطبتا

251لكبوس - (924 Deciu)حيث،الحثيثةاوالمئأخرةالبونانيةنطقحممدبهم

فللا+البوناثيفلنا!حرفنطقانهيعنيهمادكيوس؟والصحيحذكبوس!،6كئبه

+اليوبسيلون+فيهكئلبحيلثاافضكسيه،كتبهSy4Eudoxiaبد!وكسباوالاسمالحدبثة.

تامحيثنرنيكي،8كئنهبرنيكي،والاسمن!".إلى،بالاسمالثانيالحرفايونانبة،

فيبلالكلاطمميكية،اليونانيةفييحدثلموهذافي"،إلى"الببئا"بقلبالكائب

والحديثة.الضاخرةأليونانية

فيالمتداولةالإفرنجبةالشهوراسماءيستخدمالكانبأنالأخرىالأدلةوهن

ندثميركلهاالأثلةنلبساق."وهذهوشهر1،.أبولثمهر،9ايلولشهرهل!الاثمام،بلارر

إحدىعنلهامنرجماأومؤلفاكانسواء،المخطوطكاتببكونأناحنمالبةإلى

عاشواالنينالأولثولتك!م!،الروممنبلهصربا،واهباليدم!البونانية،المخطوطات

كانرين.سانتدبرفياوالشامبلاررفي

هنلأالراهباتمنك!ان،المخطوطةلهذهالمجهولالمؤلفأنويبدو

ورفةجايةه،ؤأنتالمؤنثصيغةالمؤلففيهايطمتخثمجمارةووتحيثالرطان،

راهبأوراهة،بكونفدالمخطوطةهؤلففإنالحالةهذهوفي6(.سطر151،

المذ!أتباعهنأيضآكاقكما،الراهباتهنلمجموعةالمؤلفهذاوضع

ليوالإمبراطورعنحثيثهعنداقجدهأيضآ.2ا!أيمونيينالرهبانوهنالخلللرني،

هن+هواموعدهيكمللكيللألجقونات،محاربأكاق..هذا:يتولالأيسورىالثالث

131.ور!ة5

77.84،ور!ة؟

.36ورلة

.48كةور5

.865651!ةور01

.551ورتة11

.هص،الصلييخثمهةعلىطلانةالتيعسةغورذةعيدهال!هق12
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والنصطرةومع!ةالأرمنسشالمخطوطةكانبينحتاكما".3منجمينكانواالبصد،

هراطتة.14انمعلى

رابة،لهعصلأراهأالمخطوطةهؤلفنجعلانأئرناضدحال،ايةعلى

!.اللينثةكينوننهإلىلل،اسمهإلىنصللمحيث

المخ!طةتلراخ

كنابنهاتاراخالىمياشرةفموةنوحيدفلاالمخطوطةهذهكتابةتأوبخعناهأ

لالأخطاءوطيئةللغالة،ركيكةالعربيةلغنهاانهنالرغمعلى،بالضبطندهخهااو

فيالافرنجكفيممةوحودالىائملرةورتانهبيدوالئركببية.والأسلوبب!ةالنحوبة

كللاولوتعمادنارلم!اا+سلرةوهذ.للصليب!.كنيسةهنهاوالمقصودأورشلبم،15

أنهيرالصلطية.الصو!يالى.زمز"يلمخطوطةلهذهاطاصليةبالنسخةالرجوععلى

فيسكاشالذى5،الصمو.المممييياللقارحلالدهمثدقي،6!وحنالسمإلىههمةإفمارةفي

ربصاال!مخطو!ةت.!التولعلىيضأتعماعدالميلاطيين،-الث!امنالسابحالترنبن

سبقكما،الصليبيةالحرولبزهنفيووبماالميلاررى،الثاهنالؤنبعدكئبت

2ننا،سجلناهاوالتي،المخطوطةعلىاللغويةوالملاحظاتالائمواهدأقضكبرواسلتتجنا.

تعودالمخطوطةهذهأنالتولنرجحئجعلنااالمخطوطة،مؤلفهاهيةعنحدبلتاعند

إلىالكلاطمميكيةمن،اليونانيةالأحرففطقتغلرحيثالبرسطى،العصورأواخرإلى

هنإلابلا!ركهلاالذياكلاهروهوفيها.الأحرفهنكثيرنطقفنبدلالعاهبة،اللغة

الحثيثة.أوالمتأخرةواليونانبةالكلاطمبكيةاليونانية،اللغتينهائينلرس

يتحطممامالذيهالملكجمدينازيدفعلهبماالثالثليوتاثر!ضيةبالثدصيلزوناراس.يصردورقةر)

صنو!هابدطاعةوصنهت!اوعلىهالاسميةالخلافةظلفيالوالعةالكنانسمناللينيةالصور

01ولقزك!لةءكاهمه،أ?فظر:.يهوديتثيرتعثهذاف!يز*لنين!كركمااللهعة،الثمليدةاطناظ

"m aزه.J .L Bo1,)257798!ةHistoriarum, ed. .M Pinderi, CSHB, 111 (Bonn

Christianityin"55.عل!67)7991(،.155 Greater Syria: Surrender andSurvival"

.هص،الصلييخثمهةعلىملانةالثدلأممةغور!مةجملأدهاسق14

.6ور!ة7،سطر؟ا

13.ور!ة11،سطركاا
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المخطوطة،أواخرفيوردتجمارةئعث،بلا!افرضنايؤكدالذىوالدليل

هنابالتركوالمقصودالنرك"،17زعيمالبوماصلي"...حيثالمؤلففيهابقول

ستوطبعدأىأم،453عامبعدكنبتالمخطوطةانإلىي!ثميروهذاالعنمانبين.

عنلمجسولأخرموضعوفي.النائحهحمدالعثمانيالسلطانايدىفيالقسطنطبنية

جامعالآنهى...التىالعجيبةالقدبسينالرسلكنيسة"...القدبسبنالرسلكنيسة

ئرجعالمخطوطةهذهلنكوناننسلبعدلاوبهذا،.18المدل!نةأخذالذ!طهحمد،السلطان

المبلادى.عشرالسادسأوعاثمرالخامسالقرنآواخرإلى

13

المخطوطسةلغة

الن!ممخ،بخسطمكتوبةفإنهاالقولطسبقفكماالمخطوطةهذهلغةعناما

الكلماثهنكثيرافنجد.الدارجةاللهجةعليهابغلبولكن،واضحةكببرةوبحروف

اللغةهذهتعلمأنهأو،العربيةمؤلفهالغةضعفإلىإماب!نميرهماتتخللها،الدارجة

سبكونالأخبرةالحالةوفيفلبه،يعياث!كانالذيالعربيللمجتمعالعاميةباللهجةوئأثر

عربي.غيرمؤلفها

ملو،الأعمالأغلبفيللهمزةاستخدامهدمالصخطوطةهؤلفعلىويلاحظ

نهايةفيجاتإذاإلا،نؤمنوالمقصودئومن"،اوا،ئحينئذاوالمقصودئحينيث!"،كلمة

"-"العلاصسةهذهلسلخدمالمؤلفأنكصاؤبريك".او*لك!أو"الملك"مل!الكلمه

للاطئمارة+الآ"يستخثمأخرىأحيانوفي،الهمزةأوالمدياءأوالمدعنللاطمعتعاضة

الئ!اءحرفكثبرةأوفاتفيالمؤلفويغفل.إلهكمنبدلا"الآهك"كلمةمل!المدإلى

المرب!وطةالئاءبجعلأنهكماوكثرتها؟منبدلاؤكترنها"فولههلرالناء،هكانهوبضع

حرفابضأوبستخثمففة؟بهاوالمقصودفلت"قولههل!،مفتوحةناءالكلامنهايةفي

15وحرفظ"حرفبينويخلطاخذ.والمقصود"اخد"كقوله،الذالمنبدلأالدال

.الحالاتكلفيألفا"ى"المقصورةالباءمنبجعلكما.والعكسض!"،

.361نةرو،41اسر7

.561رلةو،ه-4صطرا!
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للنص،ا!أ!دمرالهاهشعلىالحناظعلىالصخطوطةكائبحرصودلاحظ

ناسخعلىويلا!حظ.راسيةبطراقةالكلمةيكئبالأحياقبعضفيجعلهالذ!طالأهر

كلهاوهيالأسطر.بيناو،النصهامائ!علىالإضافاتبعضيضيفأنهالمخطوطة

.النسيانبفعلحدثهعظمهالأن،الغالبفيللنساخئثسباهور

هعظمنتلكائبهاان،المخطوطةلغةإلىتضافالتيالصعوباثومن

داخلهرةمنيكثرومصمحنةبلهحرفة،الأ!م،أوالمثقاسماءسواءالأسماء،

بطربقة!كنليالكانب!المخطوطةنكللفالنيأيضآالصعوباتومن.المخطوطة

إلسىالصخطوطةلدايةمنمتصلالنصبلئوفف،نقاطولافيهافقراثلامتصلة

آخرها.

التتابعحسباطاحدالثندوينممار"الىالمؤلففإنالكتابةاسلولبطحيثومن

بقيةئعالكبير،فسطنطينالامبراطورعهدعنحديئهمبندءأللألجاطرة،الزمني

السطرهنتصمففيالمؤلفويضعالايسووكما.لوعهدوحئى،التوالىعلىالآباطرة

الإهبراطووهذاعهدسكنحثبثهبعدهاليبدأالمئ!،سبيلع!فلممطنطين"تملكعباوة

حكمسنوالتمنسنةلكلطبقاالأحدالئايقسمزمنيةحقبةككوداخل.ذاكأو

العباوةأنويلاصحظ...".نملكمنالأولىالدممنةوفىعباوةينكرحيثالإمبراطور،

النص.وسطفىأخرىأحيانوفي،مستقلسطرفيهنفصلةأحباناجاعتالأخيرة

،واخرىسبهاوةكلبين"،"علاصةوضحصكلىحرصالكاتبأنإلىالإشارةوتجثر

كلا!ه.نهايدةعلىكدليلأوالكرفيكفاصلةلتستخدم

ركاكةمنبهامماالرغمعلى،المخطوطةلغةأنعامةبصفةالقولويمكن

ومع.المعنىفهمعلىوئساعدكبيرحدإلىهفهومةانهاإلا،وأسلوبيةنحويةواخطاء

المصالرفيواردهوبماالمخطوطةنصهقارنةمنهفرهناكيكنلمهذا

بكرونوضافبا.واضحاتأثراتأئرالمخطوطةمؤلفانالنظريلفتومما.البيزنطية

إلىئيوفاني!ىهنبكاهلهانصوصانقلانهإلىالحدوصلبلالمعئرت،ثيوفانبس

الاضافاثصنالكثيرهناكهذاومعهنه.اخرىنصوصاواختصر؟مخطوطته

حاولناالئيوهيئيوفانيدهى،غدلزدلموالئي،المخطوطةفيالواردةالمهمةالتاريخية

الئاريخبة.هصالرهامعرفةفىالاجلهاد

-II-



V

هنهجألتحتص

النالي:النحوعلىالئحتبقهفيصالوفهوماائبعناصدالئحتيقبنهجيئعلقو!ما

فيللكلمةالأصليالائمكلونسجيلالاهكان،بقثر،النصفيالمؤلفلغةلمويمئم-

الهاهش.

وضعهعالنصفيهيكصاكتبتلها،هثلولإلىنصللمللنيالغرببة،الكلمة-

ا؟(النالبةالعلاصة

الذىالجزءوضعهعالنصفيتسجللهالمالواضحه،عرأوالصئووةالكلماث-

!أالتاليةا!اقواسببنأضافهاوالمحتقأكصله

بمنهجعملا،عناوينلهمالمحتقوضع،إليهميشرلمالنبنا!أباطرة،حيكمبداباث-

اتملكالمئل،سبليلعلىا.أالئالبةالأقواسببنولكن،المخطوطةمؤلف

هرفلا.أنملكاوفسطنطبنأ،

وهثه،النصمنممحاةأوهفقودةكلمةإلىلندئميرا1000العلاصةهذهووضعنا-

1000.0001النصفيظاهرنينغبرأوناقصئينكلمئينإلىلتدئميرالعلاصة

هعالأصسل!،فيهيكماالنصفىكتبتفقدوالبلداقالمثنأسماءبخصوص-

الهواه!ث!.فيبهاوالتعربفعلبهاالتعليق

نعلبل،لون،الأصلفيهيكماالنصىفيوضعتفتدالأعلا3اممماءبخ!صوص-

امكن.كلما،التعليقاتضمنبهاوالتعربفالهاممث!،فيالصحبحالاسمتدمعيلمع

فيالواردةوالمعلوهاتالمخطوطةفيالواردةالمعلوهاتبينالمتابلةنمت-

الحنائقنصحبحأوالا!سبنببنالمنارفاتندمجبلونم،ا!أخرىالناربخبةالمصالر

النعلبفات.خصهنالصاهشفى

بدايةهنفرعيغوانفىووضعهاالنصسكنالامبراطورحكمسنواتفصلتم-

المثال:سببلعلىأسنلهالحثيثنصالسطر،لبأني

فسطنطين:تملكمنالعائرةالممنةوفي

فممططن:ئملكمنغرألحل!يةالممنةوفي
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الئالهة)(ا!ول!بهنحكمههدةأضبفثضدإبر!وركلحكمبممنيلئعلقمما

المثال:سبيلعلى،العنواناسنل

هرفلاأئملك

م(01-6146)

فيليالعونيدهدهنكلقإلىواللثدبرالائمكربخالصأتقدمالخناموفي

التيمخنارهروةالأسئاذةبالائمكروأخصالنورإلىالمخطوطةهذهإخراجسبيل

عاصمد.العزبزالزهبل!افمكركماكاهلة،المخطوطةنصوبرعلىوسامحننىنكرهت

علىالطائف!،جامعة،الأدبيةالنرببةبكلبةالميمماعدوأدابهاالعرببةاللغةاسناذالبثري،

العزيزجمدد.العزيزوالأخالزمبلأشكركمااللغوبة،بالمراجعةبالتبامتفضله

هلاحظانهمناطثالذيشميى،جمنبأدابالوسطىالعصورناريخهثرس،رمضان

الآستاذةوالئتديربالشكراخصكماواهمينها،المخطوطةحولمعهمنافشانيخص

علىسابقأ،حلوانآدالبوعميدةالوسطىالعصورتاريخاسئاذعطا،ؤببدةالثكنووة

يفرادكلاشكروأخيرأ.والباحثينالقراءإلىالصخطوطةهذهبلثثيموتفضلهانكرمها

هنصرمين.عاصن!يلةمعيوصبرهمالعملهذاعناءنحملهمعلىلسرني
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-.-.آثم!ك

(rry-),,ryr

صمطنط!:!نملدهنالندمعةالممنةلموني

وجرابح)؟(أ!اتصاراتأمملندمنرسالقبسبدعلىالملكغيد.2ان...وبعد

مانةأهنأبثرج،اببهينزلهكانفيهوكانبرج!ثأ،روهثةهليينةفيؤكانكئيرة.

هخيف!!إ.22وكاقللين!!أا!اهماسفيئحتفعشف!ثرجة،وست!اولمخمسة

يأكله.للحينهناكإلى(حدأبدمتطانحدثإذاوكانضحاب!ا،له23يضحوناليونانيوق

اللتبن،لرصثميث!فيالذىاصغبرأأهسكن!تافوجدئحت،إلىسلنسنرميطافديسقزل

اللتين.هاتوللحين،المسبحبسمالتديس24فغلتها،نحاسأبوابوله

فممطط!:نملكمنالعفرةالممنةوفي

واهاليكنتيوس.25صصهمع،الشرقهلكهكسهميانوسعلىاسنجاش

كانأالذىثسطنطين،يغلبأنهمنحميهبتول26وأتىالجنود،بكثرةفىئقمكسيميانوس

علىوانكالهبالله275رجاؤوكان،عسكرهأهاماياهرافعاالكرب!م،الصلببنوةهنحصنا

ولنحعلط،واسنظهرمكسيمبانوس،الملكقممطنطبنوعلب،الحربوصارأت!،الله

المنطوطة.يداتفيندوةخها5

21؟.ور!ةا،سطراكمد.:اللصءفي

ء+Chronicleلمهءهءيمhanes:انظرروما.ئيدطنطقعدسانمئرثمالا!علىثيوفثصاركد21

54.7991(,rd3ه.s .C Mango and ." Scott (Ox!يرث.g!ك!لمولمrsبمthe Con

فظر:عمد..الذىهوالتم!طنطينية،يطريركالمطريركلالش!حيةالحولهةتنكر!دنما

ale 628-284 AD, Eng. trans. Michael and Mary Whitby, 33ranslatedيمChronicon Pas

rHstorأveه!1)021.9891 "ans, vol. 7 (L3!هلم،ك

.121ورلة4،سروكانوا،:منوت،النصفيء

الولتيون.!لمهطوطةمدىعلىكاليونان!المش!ود*

.121ورتة7،سرفظئكل،:النصفي!ة

ليكليوس.!صحيحالامممء

.121ورتة0،1سروثأه:النصفي!

.ITNورلة12،سطررها.ه:النصفي+
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الشعلييصمتأنالملكهنوطلبوف!داسلنسنرص!ثنليسواهاوالمسيحين.

صار.و!هدأ.2"وهكذا

اق،نعا!كمااهنه،الذيالوحش"انولسمنراسللملكالتليسكال-أواحينئذ

ولمسمنر!سفوىفيبستبإلالث."كلنانؤهنونحن،43الأن؟.فأفمهإلهكتمجداناردت

+الممعوفال،بفرحعالهكانإلىوفلذسلندمنرم!التثيسفصعداجاوب.أنيقدر

الممميحسبدناانوأكررانذرأنا،الدولةونبلاءاكابرسائرياوأنلئمالملكا!هاهني

والخرم!،يسمعونالصئموجعل،العميانا!نقحالذى،العالمسائرإله،الرب

الاسمفهذابقوهون،والمونييت!صعافلمون،والئبرص،بمشونوالمقعدينيئكلمون،

لأنال!ثميطان،اسمأ...لمهصظاهراالوحشواهاتسمفريسدعاهالذى

05الوحشبتبمأنديسنطيعلنهذافلأ!جلفبحبي؟ال!هواها،يميتأن4"الشيطانخاصية

انيتثرلنبكلامهسلفدمترس"لقللملكوفالالنوقاني،ئوبهوقئئذعنهسمفرييىفخلع

إذيتولها،النيهذهأفوالهعنيكفأنفالواجب،غلبتإل!هىبقوةوأناا،احدأأيغلب

الملكلهفتالهلكك.هعلىويلملوهنيان،45معاند،أوانهأنعالى؟اللهسكنعريبةهى

وإلهكأنتكنتفإذاوبميت،بحىأقيتثوالكلالضابطالثهاسم"اقللم!ممبحالمحب

لمواقال!ه،هنالغلبةلكأنأألكيستبقحبنئذلثيمه،لثثر.أنالوحشأماتالذى

ضالبجاوبه،انسمفريسيقدرظم."أمتهبالسحرلأنك،و!اضحفهذاللهضهأنأأتفدر

وليسهوأناإذ!انظرواانظروا،الاشتراعتلثبةكناب.فييقولأدله+اقالقثيسله

الوحف!أأفن!حأإحدأى!فيقلئهالذيالالهباسمفالأن،وأحييأهيثأنا،سوايأخر

ابضاسمنربصضالبإلهك."كلنانؤهنحتىوأحبيهناسمهالأخرىأفنهفيدر،وامته

.+فعلهيربناأنأهرهلكننتاوهها،لأ46وكئرنهاسلندهترس،كلماتفؤة"لنللملك

لهفت!مدميحي.هباسمالوحف!لكأقيمأنيهودممطياأتريد"ألهوفالالقثيسفاجاب

إلملكفأمافلك.+نفعلأثددرونطير.جناحبنلهنضعأنتقلبركنت"إذاسمنربس

.124ورثة16،سرويهلوا.:يلنصفي42

125.ورتةلأ،سطرممه.:النصفي4؟

.125رر!ة9،سطر.خاصتالنصفي4

.125ورئة15،سطروهليان.النصني؟4

.126وركة58سطروكنرئها.:النصفي"4
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لالكسيهالملكئهاب،مىعلطثرىما28!ملردراىظمالولته.وأكابردأكر.

والممحرةا!أصنامك!ةوثمحللد،الىبلدمنهعهكان،كليلنفرمعوهربيئعرف،

وبعدهنلوبأ.فاثونمعالبأ،يظنر!لهوقالواعلط،وكتبواسحروا.بهطانم،وقالهم

نارأبدنه03وساترأهعانهفيوحدثمكسيميانوس،علىالله92رجبنوافىواحدةسنة

الالنهابشدةوهن،أنونفي!فموىهنكملروألطته،شديدةوحرارة!يمة

هذ.وعلى!اهه،واسنبانتلحمهونسافطاعى،ولبت!ناهخرجتوالسخونة

وابخس،هنهالأردأابنهوكنلكالدلئم؟العذاليإلىومضىالنعسجمممهانحلالجهة

الطبع.نفوقواسقامضرباتجسمهفاشئملالتثيممين،الائمهداءمنكئبراعافالذي

ألاثمبطان.أبوهونيمملمهاالائمتيةنشمهخرجتالوجعوهين

هلكه:منغمرةالثثيةألممنةوفي

انبعدأملك!1لهكننيوميط،31وعملهلصهرهوا!اهاكثيرةفلاع!سا!افرز

يمينهفيحانثاوثدأ.اانهإلامكروها،بالمسبحلونبصنحلأنهلهوحيلفو!ه،

بالجملة.الممطحلينصالاضطهادكفال!هوبنعمةالعهد.ونكثوكافبا،

ملكه:منعثرألئدالئةألممنةوفي

ونودي،الرومبلادسائرهلكمقاليدبذاتهضابطالمعظمقممطنطينصار

كنبرةكنائسوبنى،اللهإلىهمنهسائروصرفالعالم.32ممائرفيالعبادةبحدمن

ممماجدالمممبحينبأخذبأقسنةاولوكنبملوكبة،وعطايابموا!وأغاهاعظبمة

وصنالمسيح!،سوىيتيمملطولااكلأهم،بتيةمنأحدا!جندلاوأنوبليوتها،الأصنام

الحمعةلايضاوأمررالمههلمطعالثهمعرفةإلىيأتيانالأصنامغادهنياثمألم

المملا!ةصارتوهكذا.أشغالهمسائرهنههم"النام!يبطلالقاهةوحيمعةالمتلمعة

121.ور!ة-143،سررا،:النصفي!

.122ور!ةن2سطرولثا،!لص:فيص

).22رر!ة052سطرلمط..:النصفي؟0

ليكصسهلاسأضفمكلطاهـدار

.IVYورتة،لأ6شر،نمم!!لنصلي2
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3"والمعمودبةالصادكةا!أمانةالى!باثرونالنماسوكانأسسكونة.سانرشاملةالع!صة

فنلانطاكبةإلىلثكنتيوسأنىولماالأوئان.أبانهم،34وجمادةضد4وابطلواالألصة،

هعه.كانمنولكلبهاعافيكنيرة،نعاذ!ببعدالمماحر،ناوئكنون

ملكه:سغمرالراكعةالممنةوفي

فيومحاورةهجادلةدله،جماعةبحضرأتلمهسلنممئرسالمفبوطعمل

فندالمسيحوبنعمةسمفربطوا.اسمهالدممحر35فيفانقبهودىواحدهع،البهيةالدبانة

امانللائوضح36وئعالعأكبدةوبراهينالالطة،الكئبهنبشهاداثوابكمهوأخزاهرابه

+إذا38لليهودسمفربسقالحبننذ.وجوهمواظلمتالي!هود37وخزىالنقهة،الصال!قة

صلبهالذىفلكولتبعواا!أبوبة،شربعنكمننركواأناحنجنمسلفسنرس،فولصدفنم

أباؤنا.ه

بري،بوحشالوسطإلىيؤنىأنأمراالملكأبها"اسمعللملك93فالوحينئذ

ذلك،سمعلماالقدبسففرح."بالقوللابالفعلوبظهرالحقلكيستبينفلكوبعد

فقالهللمرآ،مربوطأبالوحدث!أتواأنوبعدفال.هابفعلبأقالملكمنوطلب

كلشاآمناهاتفإنالوحدث!،أفنفياسمهفتلحتيقي.4إلهككاق"اقللتديسمممنريس

جدااليهودفاستبشربه."كلكمآمنواوهاتالوح!ث!افنفيإلهياسمقلتاناولنبه،

151.د11ارالذ!طالكلا!ذاكلهوف!الوحيئ!،أف!نإلىسمفربدم!بادرثماطامر،بهذا

الملكوحعزناليهسود4افنرح،وهاتبارزةعيناهوخرجتالوحيئ!نخبطوللحين

الايمسان،لكلمةبديلاا!امانةكلمةيصنخدمالمولفانويلاحظالصلأق.الايمانالصاثكه،لالأمانهالمفصود؟؟

فيئانبةفلكإلىا+سارةدون،المعنييع!تتيمحتىالمفطوطةمنكثيرفيالكلمةتصحهحهعهيصلكزمهما

يلصامنى.

.123ورقة9،سطر.ابابهمظد4وابطلو:التاليالنحوعلىالناسفيالبوةت.ورلت

.123ورئة14،سطرناينأ.:النصنيو

.321ورقة،61شروكيدة:!نصفي

.123ور!ة517سطروخزاوا.:النصفي

قي.عاهخللنةاصورةضاالاسماردو

.12!اورثة3،سر.!نيالند:في

.124ورثة8،سطر.الآهك:اللصفي

.؟24ور!ة4،1سرالوود.!فرحوا:اللصفي
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!كفانالآنفلتانتووناحد!.47حيانك!الةمنسمنر!س!افعجدي+!يلهصال

همكنجمرانهئقولوانت.افعل8"انهوعثكأحبث!،فعلهويريكا!والهبشسلنسنرس

نصبركلنانحنالوحدق،بتعانص!افثر"اقسمنراه!فالحينئذفلك.+بفعللن

السماءإلىيليهرفعوللح!.عظيمفرحانمنملههذاهنهالتليسسصعفلماهمميحيين.ه

بصوتلهوف!الوح!ث!فربإلىأنىصلاطنهانمولماعدة.ساعاتبلصوعوصلى

ببلا!سايامفيالناهوس،والعبرانيبن،94اليهودصطبالذىالممميح،يدهوعثممم!بم

للحر،الوحمث!قامعجبأهنلهفياهلتواضعا."أايناإالوحائىأيهاانهض،النبطي

لهوفالآبه،مربوطاكانالذىالحبلفحلوليعة.كنعجةلبحليىالتدبيم!فولحسب

الوحيئ!نحرأك!وأهـثذاأحدآ(."أنؤذأى!لاهنه،انيلئاالذيالمكانإلى+يمضي

البهودوأن.للملكالنىالكثيرةالوحوشبقيةمعكانحيبثإلىوهضى.ومشىكغنمة

عمدهموهكذا،.يعزهمأنإليهوطبواالقدبيى،أفدامعلىوفعواالعجبهذاعاينوالما

وسانرالمغبوطة(ههوهبلاطةللمسلحالمحبالملكواقالال!ة،الأسراروناولهم

بهمالذينمنكثيرينالساعةلالكوفى.المسيحيينإلههوعظيمصرخوا،الئمعب

ف!زحصارالبهودمنالكثرة5اغمثتولما.المسبحبسوعربناشفوا.هبقوةنمياطبن

ونواحيها.روميةفيعلبم

قسطنطن:تمللدهنغرالخامسةالممنةوفي

علسىاضطهادآوحركالخبيثوسكزههالنج!ىرأيهيببنليكنتيوسابلذأ

بالانتقاماعئبرولاالكبير،لقسطنطينحلفهاالنياكلأفساماصلاينن!كرهولمال!سبحيين،2

فإنهاولأأماالأسواء.شرفي53انفسهموالقوا،الملوكهنتثدمههنسكلىجرىالذى

وقليأبضأ؟والعذارىأ..لماهمالراهباتواغصلبأفصره،هنالمسيحببنبخرج

.126ورقة13سطر.ح!كلت:النصفي47

.)26ورئة15سطووومحك.ثنص:ءني

.127ور!ة5سطر.والمابر!:النصنيء

2ورلة،91سرئمانوا.لنص:في Yا+

.127ور!ة15،سطراغملوا.لمنص:ني

انظر:الاضطهاد.هذاإلىضطثيوففيسانميرو2

.281وركة3،سر.انكلسم:لمنصفيأو
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ينكر.وارسلكثيرأ،ثسطنطينالعظعحزنهذا،صنعفلماومحوانا.جوراالمممبحبين

واسئشهدذلك.عنؤيادةالحسالعدعهذافعملالائميطاني.فطهعنويبطلاكفبأن

وعرهماهاسبا،منالذيوباسيليوسالمنتذio-)..j4oئامذ!مالنينكثيربن،فدبسبن

وأهاتهم.الكافرهذافبحهمكثيرينفديسين

ملكه:هنغمرالسادسةالسنةوفي

ههعالة.لبرأسوارسلهاهفبصرأأ4فوندممطاابنهالكببرقيممطنطبنعمل

هلكة:منعنرألسابعةألسنةوفى

هحارب!ةعلى56منكبأوئمرده،هميانهنزايدقدليكنتبوسانسمعأو!ما

البدرفيفويةعساكرآأخرجللحين.الملكعلى57يتأمرأنفيههتموأنه6المسيحيين

معهوعملحيأ،بذالتهكبكنتبوس9وأهسكالبلتة،58فىوحاربه،إليهوهضىوالبحر

محئفظأالحصنفىليمكث61تصالونيكبةإلىأرسلهأنهإلا.6حي!اته.ووهبهأانفاف!صأ

............+................+....+.+..........+.....+.........+062....هولابفثرهبه،

هلكه:أهن!رالناسعةألسنةأوفي

ضمطنطق.وثالئهمقممطنطيوسثانيهملاتمطنطين،أبناءثحئةمنواحدوهوقعمطانز،هناالمتصود

.128رركة1،1سطر.ليروس:النصفي

.128ورقة13،سطرمممتكلبأ.:النصنيمر

.128ورفة451سطريتوامر.:النصفي

,Theophanesءو.3انظر:خرشموبوليس.فياسرحثبيئينيانفيالمقصود Chronogr ? hi

.128ورتة16،سطروهم!ل!.:النصفى

.128وركةواوهبه.:النصفيم!

اليونانية.تصالونيكمدينةضاالمتصود6ا

لأورمهاهالمححتقلترتييطمئا،المخطوطةهنولانعزهضاينئهي912.ور!ة،النصفيفعوة20

ملكه.منغ!ريلتلعالعاممنيدءاولكنايضا،الكيرشمطنطينص8،للعزءطدقا"فلأليةالكحم
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المكان"،وديلهم:اهاهها،63فابتدك"1و!التووضواكئيربخوفأنواوللحق

ط!منذمممعناولاأصلأنعلم"لاوقالوا:فأنكروا6هخنبنآ."هالممميحصليليمهالذي

حهنئذأ!ضأ.فأنكرواأهينكم".67لاكيالحقلي"لولواا!ضا:لهمضالتتا".66ص

اجابوا،وللحبنارتصوا،فلكسمعوافلماواحر!وهم."النيرانانمعلوا5لكسجناد:فالت

فخذىنونربسها؟(هماوعبرهالصلببنجدىاناردنيلنسيد!تدا،!ا:للملكةوفالوا

رجلوابننبيلأنهوهقاصلك،رابكهوصاجميع!عرفوهوواممئنحصبه،طهايهودا

وامسكثبتخليتم،اهرقيحبنئذ.هالكلمنافضلالغايةفيالناموس!عرفصثيق

نربد."صاالإلنبنهنلكفاخنرهوجودان،والموت"الحياةله:وفالتففط.يهبردا

اناوت+اقالملكسة:لهفتالت؟"اصنعاقسبثنيياتربد!يفاذالها:وفالفأجاب

فأجاب؟"المسيحصلببهخنفيهوأين68ليفلالسماوىالعالموفيهاضانعيش

ندرتولسناالأواق،96لنلكوصلناوهاشباب!سآ!بعدكناإذعلم،لنا+لبف!اوردا:

بئرفييضعوهأنفأمرثئرسمينه.".7الذىفاعمليشيئأ،اجلهمنسمعناولا

صارحتىماء،ولاخبزبغبرأيامسبعة72حربزبوثاقهناكفمكث7!ق،اجاف

علسىليوكدالذيالمثبحس،اعاييوسغدالقصةلهذ.إشارةنجدحيث.المتسليثي!ودفاالمقصود!

ولأ"ح!ول3ص!4أ"ادةول،ؤ4انظر:.الصليبخئ!بةلهااخرحواحتى،+عليهموضيقتاليهودئعمتمحنة

3i(".s.A Vasiliev, PO VIII!ال.ed. et trad،5)'-la Unvan, (HistoireUniverselleأ،ء"
467.81291(

-.ا.ور!ةا،سر:فالنلت.النص"في

.-.أ-ةورتة2،سطر.السيحصليبمفتبىتالذي:النصفي!

مه
حكمصنوالضممرالحكىالعامفيوالمسيرالمتسللصليبيلانةاكتئ!ك!مةديوفانيى-خع

الصممكونينيتيةمعمعانعتادبعدايتاريخسه.حممي324/325م،ذطثطق،

فظر:.الأول

.اورئة54سركلا.النصنيه7

.اور!ة13،سطركلى.:النص*في

.اور!ة،llسطركنلك.:النص"في

.اور!ة15،سطرينرسيه.:النصفي

.اور!ة16،سطرفدت.:النصفي

.اورلة16،سطرادنيفماق.:النصفي+
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صل!مكاقاو!كموأناهلامناخرثولي:وثالأ!يصأ!أصونأ،73فزعقكالميت

فبالذىالمكانإلىهعأفمضوا،الملكةهنبرأمامبهوانوااخرجيوهوهكذا،.المسيح

المل!اماموفعحبنئذهخئفيثإ.الصليباينجيدأبعرف.74ولمالربصليب

بوهدثالك،صورد!علىالانسانخلقثهنإلفا،75ياالدمميدالرب"ايهافائلأ:مصليا

ارالوحيدابثكارسلتمن1ا76والبانمر،والملاطكة،والأرضالسمواتسكلىنسودمن

جمبثا،77نحننحوكونتضرعمنك،نطلب،أياملئلاطةوفام،الصلبقيالذ!يبسوع،

حئىالحباة،الصانعاليكرلمالصلببهوالذى،المخفىالكنزلناتظهرلكي

!غران97واحوىبه،أؤمنالخاطئوانا78نصة،نملالئ،ذكيةوانحةهنهاستوجمنا

فدوخرجالمكانئزلزلعجب!منلهيا،للحينصلاثائمولماوهساهحة."

الملىقعجبمختنيا.الصليبفيكانالذىالمكانهنعطرهطيببخورورائحة

ابناهو،أنتهسيحي،ئابالحقبتة:وق!يهوشكروحينئذالذاس،وسائر

أوهعتحصينيأنهنكواطلب؟العالممخلصهو،انت،الحي

الأراخنةTAمعالنؤوس،أخذ.ئموفيلئه.+جنسههنانالأنياستفانوس،0881شهدائك

وصلب،المسيحصليب.صلبانافلاةفوجثوافامة،عائمرينوحفرواالكئليرين،

.اوركة17،سطركمالت.النصفي7ر
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رأت087فلماالصلببوفوةالله86هجدوأعلنالمبث،فامفللحبنالممميح،صلبهوالذى
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ولاتالفةكانتالصلبانان:يتولحيث،المضموننفسلهاكانوانهذ.شهخلالنةثصةليوفانيصيورد
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.هـا9،ص
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المددودعيضالدهعلياوالتي،الأصليمكانامن!ئاالصغرتلنهاتانكميرةدفريةيمنئماةاحيطت
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وضاكونلاطين.نمانيةأأعددهاهطنسأةعرقادرووفوفه،لطيفرخامفهو

بلللل،ضاكومن0801هرخمجمثعاودانرة،وصعودهو!اهنهالمسيحثنن709هصور
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اطه.اموليمتالمئمريةهالطييعةفوالممميحامهرامالمميل!ان!الذىنممطوراوسائياعهمالنصاطرةاكاا

م.Ur)الأولإه!وسمعمحنينعاليمهالينتوت

زحاحية.ائصاللأرمزخرفةاى117

الكيممة.صمنفيالاته،يم!داللنيانصفلممركالشيضاءئصويرةإلىالإسارةالمرلفص!دراها118

-03-
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.6وركة0،1سطركحس.وصدا:النصفي121

.6ورثة،12سر.يتطلع:النصفي

.6ورثة،1Yم!مطر.وبمكخل:اللصفي

صليي.طئةعلىالمئصود124

.7وركة2-3،سطر.االصيفااردأهاةانضحونالعاهولينو،رخاماميدصولاع:النصفي2

.7ورثة،هسطريتع!وا.:النصفي
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بريم128اللارةمنهدخلتالذىاسبي،27اطأول.ابوابوثلائة)فندلأأ،ثلاطق

كفلةصارتالنيالدميدة،صورةوفوىه!،بواسطةالعخولمنومنعتالمصربة،

ونلاطئةرخاهثة،اعمدةستةأوالههم،القبليأفجهةأالأخرينالبابينوأما.929البارةلهذه

صخريةجمةهذ"اوبالتربلطبنة.03علياوغبةسصافي،!رخامهنا(عمدة

المقدم!القروصحن.للحكومةالملكمبهجلسالذىالمكانوهوابفسيفساء،31هصورة

السذيفوفها،الميتوضعواالتيأوهيأ،أعمدةأربعةوهناك.132برخامابضأمنتوش

اخوويعقوبشاهد،والأوبعونالمسثح،فيياهةكنائسوهناكالمدهمبح.صليبافامه

بعدهنالمدهيحبسوعالربالمجثليةهريمنظرلئاوهناك.الطيبوحاهلات،الرب

فاجابها؟"يسوعجسدوضعأبنربئبالهوفالتالبسناني.أنهونوهمتالفبامة،

داركلللا،لأسكلى،هناكوهنابي."إلىبعداصعدلملأنيلمربيني،لافرلم،:الرب

.7ورتة0،1سطرفالواحد.:النصفيا

.7ورفة1،1،13سطرالباررة.:النصفيا

المال.مفابلولبسال!تعة،مفابلهصرفيللرج!صدهالقلمامراةالأسال!فيالمصريةهريمكانتا

هنالممفنةوكترحلتها.علىبهتنومهالامعهايكنولم،للحجالمنسبتإلىالذهابثررتيوموذات

لللفقهمالامعهايكنلم!أنهاونظرا.المقسبيتإلىمتحمضالليبلين،الحعاجمنمحموعةمعالاسكندرية

للمتلصمتعلىوصلتوغلما.الرحلةطويلللرثدالعمنينةعلىحم!دهاكلمتفتدرحلتها،سبيلفي

هعينهعرالدامة،كنبممةنحوهرولتالدامةهجمدحلوغدماالطض.اجلهنضاكالثميءنضنطت

فيالحالممةاللحظةكانتوضاالقام.تمتطعولموتيلضيقالكنيممةباليجمرالثمديدوالتدانع!زحام

وهنذاخطانها.علىنلماالبكاءعلىفانكب!أمامها.العنراهصورةلدثدمر!هاهنشر!حلثحمائها،

نهرصحراءفيالمعففوالخبزالبقولهنبقليلوثههاعلىوهامت،للرهبانيةنضهاوبتاللحظةيلك

منصور،طارقانظر:غهاال!كاصللهنلمزيديلمععزي!ءاوالكراماثبض!سيرلهاإليهاوللممليالأرلن.

حامعة،الآدابكليةحولياتوترحصة،دراسة:الوسطىالعصورفيالمحهنيللقصصنصوذجالمصريةهريم

2(،92100)القاهرة،عد،ثمسجمن

ium, ed. Alice- Mary Talbot!مل،*كاثلWomenfلولم,t in: Ho!!كاضلمهءل+.Stلمهfمأ4نم

39-65.6991(,.Washington,.D)C
سطرلطينة.فى!يةوغمهسمى،وئلائه،رخامصامددستةلمحهم!لي!هالاضقاله!قواما:النصنيا

.7ور!ية31-415

بنةهrاىا

سطرفى!هم.المثوضعواالذىصاميدارلعوضالديرخامههداث!المتسالاترصينوااضأ:النصفيا

.7ورلة،617-1

-32-

http://www.al-maktabeh.com



اموففثضاكمن!أنriوابك،3تدمكنهالهدالة،المللثةثيربتليلوفو!هاالبطركثة،

نالبة.واننحبثهصلولها،ابنهاوعاينثالاله

ليرأ،عئمرالثا!وجد،الجانبذاكافي34علوةنحوسطى!لمتلسالقر!هن

،135جاورج!وسللمعظحالثانيأوا،للسابقاأهنهااطأولالمقدس!،القبروسبي

للقثهسةالعخاهسأوأ،37؟ثبتولاوسللقدبسالرابعأوإ،136دبمنريوسللجلبلالئالثأوا

للقثيسةأواالئامنافئبميوب،014للقدب!ىالسابحأوأحنة،913للذ!سةالسالس!أوائقلا،138

ثل!
.8ورته7،سطربم!كنو..:النصفي

صم.رهيةا!علىاى

الميحدي،الرابعاوالئالثا!مرناخرياتفياستئ!هدقد(مورج)سانهاوجوراوس!كونانالمحتملمن

حولهدارتضدغسهالمطوماثلتلةونظراعام.كلهنابريلمنوالشرينالثالثفيبيد.لتدحثد

12،ص،الصليبخئ!بةعلىطلانةالتيممةغور!صةجميد،اسحقانظرهال!ماصيلمنلمزيدالأساطير.

.)هـ

عام.ونعنبركلهناكنوبرهنالثاهننيبهيحننلانهلمجرثيمنريومى،النيصصكلأبةسوهلتننواولا

زصنمهايخهاوكلعليهقضالتيالمدينةوهي.القديسهذاتبعيلمركزهيالرونانيةتممالونيكمدينة

بكلىيلانةالتديممةغورضمةجميد،اسحقانظر،ضاك.بالمسيصةئبثمير.بصببماكسهميلنالاهراطور

.هـ2y،2ص،الصلبخثمبة

القرننياسطورتهشا!و!عام.كلهنثسبرمنالعماثسفيبيد.ولص!الرابعالترنةفيعاش

كلإلىألقسبأنطذعارةوظهنقيلتثلاثانتئملالقليسل!هاوردمااهمولدالميلاديالتسع

كدكانواصبيةثلاتةالموثهناحيانهايضاغهويدكىبالذطي.هلاىحقهةناختهاخصبنهن!ن

الثماطيههتربةعلىمعققهوتمنال!هحارةكضذالقا،للممطورةوشانض،!ينهكمامحوانا.اغيلوا

المع!حيةس!الفياس!عمهاد.شمةصشهنايطمولاضايويدلاالتاريخانعلىليايا.هنطتةفيالأسوري

صالسصلب،خثممةعلىمحنةالتيصةغورقصةجميد،اسحقانظر،.العرشق!طنطقأغلاءتيل

.هـ12-133،

وتعمتمدسبتمبر،منوالضرينالثالثفيبعيدفاويحللىالميلادى،ايأولالونهنمخراءشيدةهى

منكانتتقلاأ!ننطموهنهام.017منةحواليكئبتالتي"الرسولبولسلقيس+اعم!هنيممطورتها

لمه،بنولتهاووبثخطيبها،صتخلتوب!ها،بولساثمديسيدعلىالمعميحيةاععتتوفطقينيةهولطني

13،ص،للصليبخث!بةعلىيحنةالتيسةغور!صةجميد،اسحقافطر،5يديد.لاضطهلدصضهاهما

.هـا

منيولهومنوالضرينالم!الصيوميكونجمدهافا،نالفراءمريموالدةكافثإذايوحنا.مونثالاسمت.

.هـ\16،ص،الصليليخئ!هةعلىهيلانةيلتيممةغورثصةجميد،اسيقفظر،عام.كل

هنالعنر!فيعد.ورمواحنهلم.473عامظعمطقفيوئوفي377معامهلطيةفيالتيسهذاولد

طممطينإلىعر.!طالئينفيوكلارمينهةفيوطنهمنالقيسهذاهاحرو!عام.كلهاين!رشهر
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هنرهزخرفاث469هرصعاتبقبابالبناء،هسند!ر،!عالولوتا.اللهبقدرة

هنهالسشرفبةالناحثةوفي.رحبةكبيرةدارهوصحن47\بالفممينساءهوالخارجالداخل

إلىمغلقاتوهموالأعصمان،بالسعفالمسثحهنهمدخلالنيابوابا!اربعةضاك

3(الننيمةاالبركةهنمونازلوالابروطوريون)؟(،بيلاطسبيثبقربهوايوجدا.اليوم

هناكهقربةاأعلىعلوات،ثلاث.إعلىإ"نحو.،المقدسالقبرومناروفة.الخمممةذالنا

ارميا،النبيفبهالبهودالقىالذي،الحماةبنروبقربه،!لمسبحاجدادوحنه،بواكيمبيت

داخلكلهااموجودة48الأديرةأواهذه.المتثلىالقبرمنظواتاربحنحوعلىوهو

المفثسة.اورشللبم

هنكلىلوجد(المقثس،القبرفبليغلوات،أوبعةنحو!أعلىأورشبم،وخارج

معلميزعمأحداوعلىالمزاهير.فبهرلرالذيكبير،عظيموهوداوود،بيت

اوبا!لمقرب.الثانيمجيئهأعند!،المداينةالالهلهعملكهزهعهناكابان94كنيدمللا

القثيسديربقلبلمنهوناؤلالنار.نهريجرىأنمزهعمنهالذىالبكاء،وادىمنه

منهوقريلباالئاولوعدر؟يوحنابيتهناكاومن.ه+الأرهنبيدوهو،الربأخو،بعقوب

احبثا.الإلهوالدةبيتهنهوقريبالقدبسة؟ص!ونوهو،سليمانبناهالذيالطبم

وفيه،القديسينالرسلعلىالقثدرالروحوحلول،والمغسلاليممرى،العشاءهناكصار

فبوروهنالثالجسمانبة.إلىوجنزوها،بالسحابالرسلواللتام،الإلهوالدةرفودكان

كئيرة.أخرىوه!مماجداستفانوس،والقثيس،الشيخوسمعاقوسلبمان،داوودالأنبياء،

بئرفساك،وطاههكانالمقثس،القبرمنميلنحوأأعلى،المقدسةصهيونوهن

هيلن!حواأعلىأو!عدهمالغرباء.لمدفنةالفخاروحقلمملوان،وعينب!عقوبالقدبيى

هنرموهالذي،الربأخويعقوبفبرسكلواث،باربعةطماكومن،المقدسالتبرهن

مها.-
.9وركة5-6،سطر.باقيالبنامدور:النصمي

.9ورتة56سركالضيشمه.وخارثهداخله:النصفيا

.9ورئةالليورة:النصني

.9ورتة17،سركنيع!ططا.مطم!زعواماوعلى:النصفي45)

مدالكنيمعةوكهلتأم.أالقرنفيبنفهاشيدو!دالأرثوف!كس،الأرهنكنيم!ةهييعقولي:التيص!نيع!ة*ا

لأصرلكفذام44طمراسه!يطعتإذواستاثمهاد.،الالعيلييوحنااخالكميريعقوليألاملنيكرىتغليداثيدت

327.صالروصفيه،اطورا"والاميرالأوائلالمعميحيونشنمميعمكالا،،انظر.اياولاكلاما!رولس
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ياسبلثوس،142!دلهم!ايضأالعاشرأواالطغمات،لرنيسأو(الناسعكانربنا،؟"1

وهذهجاووجيوم!.للتليدلىا!ضأغمرالثانيأوأالثاولوص،143اوحناغعرالحادىأوأ

زمانفيلكنالأرنوذكدميلن،بيدوهياورشللم،فيالبومإلىالموجودة4"االأدبرة

هنهاالأممأخذتوالني،وستونوخمدمة!ائةوالكنائسالأدبرةكانلتالروم

فديىهناكعلوات،اربعبعدأأظىأورشليمداخلالمقدم!،القبراوفمرفياكئرها.45

السابق4يوحنساابوزكريافييهفبحالذىأوأ،المسيحسككمفطالذكطوالطكلالقدي!ممين،

معلقحجرالأنإلىهناكوبوجد.المسبحافتبلأح!بثا،الالهسمعانفابلوهناك

142

14ر

الاهبراطورارملهالحدوكهاالامبراطورةانريقالوجريكو.(ورشلطمبينماكففيراههالوحدحيث

االعيممةغورقصةعيد،اسحقانظر،.الروحيةهاثمكلاثهافيالراهبهذاتممتائميركانتالئانيثيودرسيوس

.هـ3ا-r،14ص،الصليبخئمبةعلىهحنة

تدورالتسوالاسطورةعام.كلهننزفمبرهنوالشرينالخاهسفيبعيدهاويحلكل،تاريخلهااهلملا

الناةهذ..خارقمم!وذا!ال!مافه،منواهـةلرجهوعلىص،اصلذاتلصالهاالصلممههذ.حول

هنبخمبم!إللأمااتواولماالولتية،الباداتضدمحتجةملاسنتيوسالامبراطوروحهفيو!العمكندرية

الامبرطورلمراقالنديعهوكاند!والهمانها،مثطعهابحم!نجميعاعلد"انتصو!لمحاجطهاالولثدهفلاممفه

لتكركنمرطعلىمنهابالزواجورببهاإمبراطوراوهـاضننالخمممبن.النلاسنةهولاءبإءام

ةنها!فيراسهاو!طعثتفيبها،اسيبفييتنننجطهمما،الامبراطورشرطرفضتولكنهاهمميحيئها،

.هـا14،ص،الصليليخن!هةعلىيلان!ةالقيعمةغور.لصةجميد،اسحقاثظر،.تصليوهيالمطات

نم!رمنغمرالرابعنيبطد.ويحال!937م،يايراولفيذأكوماتم033سثةحوالي!صرسةفيولد

القديسصالقحيثوائينا،والتصطنطينيةمصريةهدارسفيتعليمهوهـلالنىعام.كلهنيونيو

اسئصئم!مئمرق،فيالليرانيةالبيوت!خدمازوبرحلةقام357معاموفيالليويلنزى.جريعورفي

ص،الصلبخةعلى!لانةالتيممةغور!صةمجيد،ام!حقانظر،بنطس.!ىإحدىفىرابابعدها

.هـ2أ،!ا

بعدةويحدهلأم،..عامحواليامصوسفيتوفيغمر،ا!سسال!م!يحالم!يدتلاميذاشهرهنواحدهو

ليكفيالرسوللبطرسملازمااللاهوتييوحنانعدالرسلاعما!وفيثيمممبر.مقوالشر!العمالهعفي

فيليطرسرمتايوخاكككنلكيليهود.الكفةلروساءصارختحدوني،المرضىوثمفاءالمعجزات

هذااوحناهنكلعلىبولسالنيسويطلقالعماصةالىإالتبئملأريةرحلتيهمافىلهومصاحهاسعنه،

بطمس.مزيرةلمىلمر!يا،سفرفياغرفهحصلييوحنا،نفيو!اورثمليم+.كنيممةعد5ويعقولهاويطرس

.هـ\15،ص،الصلييخث!هةعلىطحمةالتليممةغور!صةعيد،اسقانظر،

.8ورلة15،17،سراللوور..:النصفي

.9ور!ةا،سطراكئرها.منهاالاهماخوايلذى:النصفي



أوهياالجسمانثة،هناكاورشلع،خارجالمقلسالقبروشرقي.الهثكلجناحفوق

واربعينثمانيةإهنأبدرتوننزل،اعمدةثمانيةولها،لطيفوبابهسقوف،هيكل

الالهوالدةثبرداخلهاوفي،صخريةثبةالهيكلوسطوفي.اسفلالطكلفنجد،درجة

بابوهناك!ناليل،عيثمرةهناكوهعلقلطبف؟ابيضوخامهن،151المقدس

النار.نهربخرجانفزمعزعموا،هاسكلىهك،اومن.52مغلق

لبلةوفي،الرسلمعبهامخنفبأ!االمدملحكانالئيالمغارةللكوبالرب

فطعوهن!اكالكطة،رؤساءالىبهومضواالمسيحوامسكوابالجمعيهوداانىالآلأم

المكانوبجانبه،المسيحفيهصلىالذىالمكانبقليلهنكاومن.53ملخصافنبطرس

الأنبباءفاللةيااورشليمباأووشليمئاوفال:أورلثملبم،إلىونقلفيجل!ىالذي

سكلىحجريلئركولاخرابأ،154ببتكملكمنركهوداإلييها،المرسلينوواجمة

اoan.حجر

حيدثأ،الزيتونجبلفاكواحد،ميلمقدار،المقثلىالقبرإلىالجيمممانيةومن

عودآعسشرخمسةعلىفبةوداخلةعظبم،هبكلوفيه؟السمواتإلىالمسيحصعد

هنكأ،أمنصعدلماالصخر،فيهطبوعةالمسبحأفدامالقبةوداخلأ،وخام!!أ

.مطفأةبخرفنالبلاربعةوهعلق

هذ.داخلويقعالآق.ا!أرثونكصالرومبيدوهيام،االقرنفيالصليبينايدمميعلىكنيممةضاكنثماتا؟ا

صخرةهليفيمحفورالألهوالدةومر.اوسفزوحهاوقرويواككل،حنة،هريموالديمرايلكنيمصة

932.ص،الرومانيةوالامبراطوريةالأوانلالسيحرنسدنمميعمكاباه،انظر+والأيتوناتبالقاثيلومزدان

.11وركةا،سطرمظوق.:النصفي

يطرسثلروغدهايدم!يح.علىللامضي!وذاالخاننهعحاءالذىاليهودكفةرنيسولعهنكانروا

االأننوامصكالفطةهذ.علىيطرسلالميذ.ويخالمعميحولكنفنهضطعبم!هنهالن!عوضرلييلرسول

17،ص،الصلييخئمهةعلى!حلةالنيممةغورلصةعيد،المحقالظر،مكانها+واعلدهايلمصلوهة

.هـ؟

23/37.الأصحاحمئىهبعيل!ر

24/1.الأصهاحمئى"بخمملر
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الفديسةكرضاكيوجد(احثهدرجةئحئينلتزلهاكوهن

هاك،يعبرانأرادوهنإنهمان،فثمنصفلهـامتدار،الحائطبحجيا،56\بقرب

وهن.يخرجان!قلرولأمنظور،لمجرهسكأ!مسكوالابخطاااه،!عنرفان!حتاج

.مطفأةجمرفالبلئةابها57أوالمن!مئعل!ها،اهممكالنيالتحبةفاك

اعجوبتاولللهاالمممي!حعملالذىالجللل،فاناعلوتين،نحوضاكومن

ويقولونذ!ثمت.انهاإلا،كنيسة!هاكانالأولوفيخمرآ؟الماءوحولقانا،بعرس

جبلشرفيهيلنحواأعلىاوولئملم،وهن.الزبنونجبلفيجلس158هلبدمباداقاق

الحجروفربههرخم،اوهوأاالصد!ق،06العازروفبرعبنا،915بتضاكالزبنون،

وهربم،هرنافرفلهامغاوةالقبروداخل؟الطريقفيالمدميحعلبهجليسالذ!ط

العازر.16ااخئي

طربقضساكالمقديم!،القبرمنصللننحوأسكلى!جمنا،ببتوهن

فيافثيملوه!القديسليروبتربها،الرسلجمنأئقيماالطريقوفياوالأردن.62ربحا

الجبل.راس

كنيةالقليعمةولهذ.اكقوبر.هنالئاهنفيبيدهايحلثلوإنماهحلدا،تاريخالهانعرتولاالتانبةبلاثباهيمرا

مدينةفيالممكرشبابهافيماحنةحياةعاثمتوف.العمالالفانقةءالعيذاثومضاهاملرجويتوههي

الطحنةالقصاةهذ..انالمناسباتإحد!فيغهاض!الرها،أسقف،نونسنظرلصالذىالأهر،انطاكية

بحطاالنتاةتوليهالذيالاضامهذاممر8وبيأرواحنابالرعةاضامااوليناانناظو.الأسنةنحنلنالرسا

وذهب!لدصرت،حمثها!أستتابموا!بلاهالأئر!وفللكم!+.حدلوصلنار.لصهاوطريعهلجمالها

غورئصةجميد،اسيقانظر،بلاحيوس.العتصالرجلازيفيمععكرةضاكلتتربناورشلمإلى

.هـ17،182ص،الصلييخث!ةعلى!لانةالصيصة7؟

.11ورثة17،سطر.ضعول:النصفى

ISO.ملكيصالق

هرئا.واخهاهريم!هانيشكانتالتياث!يةهنوهوأليعازر،توهرضعصالذىكلغيا،بيت8؟أ

033.ص،الرومانيةوالأمبراطوتايأويلكالممميحرونسفنصيم!كايا،فظر،

الأوفليلممميصونسفنم!يم!كالاهينظر،منه.بكلمةالمع!يحاحيا.الذىلليعكوتلقالذيالمكلنهو"ا

0.32ص،الرومانيةوالامبراطوريةا

.21ورتة56سطر.اناض:لمنصفي

اريمه.مدينةالمش!ودريما201
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عا!هناك،السيدةد!رضاك،وطاهفيهلاغمرخممصةنحواورشلمهومن

الهانمعحولهاالتي،المالحةالمياهربحاوفيالرلط.جنودفواترئيسنون،بنياثموع

اوها.،بعبنالمسبحمهصامالذىالذ!طالجبلوهناكة.حلاسإلى

السابقهاوحناالتديسلدبرللزل،هناكمنهيلاغمرينمقداراورشليم،وهن

القثس،الروحيوحناعابنالأردنحافةوعلى.المسيحفبهنعمدالذى،الأردنونهر

الناربة.بالمركبةاختطفوهناك،الياسفيهااخنفىالنيالمغارةالأردن،اوجابزا؟(63

فيهصلى،عاليجبلالأردنوجايزميلأ.أربعيناورلئملبمإلىالآردنوهن

القديسةقبرهناك164الداخليةالبريةوفي.قبرهوهناك،بموتأقازمعلما،موسى

بومآ.165عشرونأورشليممنسنة،أوبعدهأوأربعينسبعةنسكتالني6مربم

لوط.اوهوضعالمبنة،66والبحبرةصدوم)؟(هناكاليمنىالآولنناحيةومن

ميلآ.ثلالمئينأوولئمليممنأوبعده،نحتهالجحبم!لموجداالمكاقذاكفيأنويتولون

صوب،جبلوفسوقاطاسد.بخدههكئانالذ!ي،جراسبموسالقثبم!ديرهنكوتجد

،واديمثلاللبوم،إلىواقفوالديروضره،167ساب!اهارسيقهناكأورلثملبم،ناحبة

باللاشورد.وهصورةبقبابوالكنيسةبصلائه؟القديسأخرجيهالذيالينبوعهنهوأسفل

الثيرفيكان916ساباماوالقثبيىؤهاقاوفي068الدهدئعقي!وحناالقدبس،قلالجةوهناك

يوحد...ا!أردنحوارإلىلعنىربطاولوجد...،الأردننهراحدز!وإذاالكلمههذ.منالمعصودربما163

13.وركةن2سطرالعوانالة.:النصفي"ا

منصور،طار!انظر،.الأردننهرصحراءنيزوسيموس،التلسبواسطهوفثهابعدمريمالفيممهدق!165

ال!صرية.هريمالئيممة

المبت.الهحرضاالضصودامه

م.532عامسابامارفيوئوفيمه943عامقالحوقامنهنربةعلىجمصريةبعوارساباالقيسولد167

تطويرفيكديرنفوذذالراليارنيممامماباماروكانعام.كلهنديمممبرمطالخامسفيبطد.يمحتنل

غورتصةجميدهاسحقانظر،.العظيماثيصوسالتيسيدعلىلدكمذوفالماثمرق.فيالربانيةالحياة

.هـ\91،صهالصلييخثمهةعلى!لانهالضيع!ة

فييسلونالنقاليونان!،ضمنيعملحيانه،بداا4فيمدنياموظنام(174-)001الدمشقييوحناكانه!ا

ينالملكعدايديعلىالدوارإنتعرييي!ريما،المدنيةالحياةتركئمدمثمقافيالأمويةالغلافةإدارة

خلفهنركو!الئلس.فيسالاهارالتيسديرفيراباصارحيثالرطانية،سللهفيوانخرط،مروان

او!داعنالمكاصيلهنلمريدالاحم.ضدوأخرالأا!تون!،صمولفوهنها،الدينيةالمولناثمنمحدا

3Byzantineجمةا,"18DOP,)6491(3912.!.ر:الظراللمئمتي Views of"Iم!.J Meyendo
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ونطلعهلأ.عشراللىمتدوإأعلىاورشلممنوهوراب،!فغمر،بعة

أوثعدهالأليرة،171رنيسثاولوسيوس،013التليسليرأفاخداورينملع،إلىلئنوجه

لحم؟ببتطرلرقافي،72الياسمارالنليسثيروفوفهأهيال.نمانيةاورشلعمن

الطربقهدمافةلأن،وأشربكلكملهوفالالم!إلبهأنىوضاك،بقبابوالهيكل

سببلها،ليخليالحنرةإلىالالهوالدةبوسف173احضرالوادىهذاوفي.بعيدةمنك

ضأكومناهرأل!،هريمنأخذأننخفلاداوودبنيااوسفئالهوف!الم!وانى

صخرولةا.بقبةراحبلفبرالطربقفىفتجد،طويلطكلوهولحم"،ببتإلىتمضي

فوقومنبأخطماب،مسقوفطويلطكلوهولحم،بيثطاكمنوفربب

جميعهاوالأرضيةأ،عاهودأأوأوبعلنواحدوفيهبالنطمثنعماء،وهصور،برصاص

دثممالوعن.أحمررخامهن!اوهو،المعموديةحوضاللصينناحيةوفي.174رخام

المسبح،فبهاولسدالنياهـاسمغارةأأفانجد،درجةعيثمرأربعةلتزلالهيكل

غيرقنالييلعشرةفههاومشئعل،المغردبطنحووالمدود)؟(المائمرق،نحوالمولود

233-232;)6991(,57c Literature". BsLأSahas, "Eighth- Century Byzantine anti- Islam

7291(.the 3، maelites " (LeidenلمهerseyيمDamascus on Islam, theلمهIdem, John
916.

الحادييومبيد.ويحتللم.952عاملحمبيتهنمتريةعلىوتوفيم42سنةحوأليتجالومافيولد07(

رنيمماجمنهالذيسابا،مارللت!يصمترباصديتاثاودوسيوسالتديسوكانعام.كلمنينايرمنغمر

الإبراطورلنعهصاالمع!ح،للصيدالواحدةالطللعةهذهبمعلرضياشدمنوكان.ظممطقفيللد!ارة

اسحىانظر،اللطنله.وظلفهإلىاعدهاسرعاقلكهالددوة،رنالمهنيمنصبهمنخلعهإلىنممدالمطوس

.هـا02،ص،الصليليخثمبةعلىطحنةالقلابصةغور!صةجميد،7

.31ورقة،41شطريلليارة:النصفي

ويحثللمصريه.فيم903سنهواشائمهلوامصرهفيثمبعاولدواالأخرونا!أربعةورفعهالئميدهذا+ا

علىمحلةالصيصةغور!صة6جميداسحقفظر،عام.كلضرايرنمصمنغمرالممالسفيعدكلبيوم

.هـ022،صالصليلط،خثمبة

13.ورئة17،سطرثإ.:النصني+ا

الخبز،!تمضيان:المدينةهذ.ولاسماورشلهم.صكيلومترات!ةبعدعلىيتعلكلعلىلحمبتللتثمرا74

للرعاةمهايصرحشاممعةمراعلحم!تحولوتمئد.لحم.بيتالصايةهنلحموبيت،ليحمل!اليريةهن

كولأدةض!بث!رالم!لأن،الراعيحكلاىيخلدسهدسممونالعالمراعيهذ.احدويعملطمانهم.

على!حمةلن!رثحيثطاك،دلزاليكابيداء!مطنط!الامبراطوراهرم332عاموفيالمعحم.لحهبيمعى

ص،الرومانيةوالامبراطورتالأوانلالممميحيونسفنم!ممكايا،فظر،اللكاصيل!طلمزيدانضهاالدنا.

33r3-5.r
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الهيكلناحيةوهنأصنر.ذحاسهنوا!ابواب،برخامجمثعهاملبعمةوالمغارةهنطنئةه

وخلفهجاورجيوسالتد!سمكلإلىأفلمندخل،لرجةخمس.غمئمرةئطلعالب!نى

عظبمة،كنلممةهناكن!ستأ-الأولىوفي.الرعاةهكان،علوئيننحواأعلى،الهيكل

خربت.ولكنها

محانفساكالمغسربجهةوهنأهب!.سئةاووشليمإلىلحمبيتومن

المتدس،الئالوثونظرالغربا،،ي!ممتضيفكاقحيثالسوداء،البلوطةعندإبراهبم،

هبلآ.أهسم!أئلاطثينأورشليممنوهيفبره،أفيأبيئهودخل

طبرية،وبحيرةخاريطن،175التدبسفلالجةهللآثلاطثينبعداأعلى،هناكومن

المسبحلهمفالحبثابام،لنلالمثةالقدبسفلالجةعنئ!عدهابصطالون،الرسلكانحبث

إليهمضتالذى،الجبلالناحبةلالكوفي.+الناسنصبثوقلأجعلكم176ورائيتحعالوا

هعالسابقواثتبلتانينمتتالنيالصخوةهنهوفوقالبانمبعا؟(؟علىوسلمتا!هوالدة

إلى177قالمةوأنت!لهأ،السابقولدالذىالموضعأفيأ،كنيسةوهناكالبشبع.اهه

أعلىومبني،بتبةعظيمهيكلوهوالمصلبة،كنبسةأواهناكبميلين.قبلهاأورشليم

أورشلع،إلىهجيئكوفيقالبل.أربعةومعلقحدبد،ببابفلعةكملردائرةشكل!

جلسثالذمميالحجر،فوقوهناكبابيلا.القثييىديرنجد،غلواثخمسةنحواأعلى

0178أهلخمسةاورشليمهثبنةفدائر.الالهوالدةعلبه

ةالمغبو!الفثبسةعملنهاباحنئصاو،ببناهااللنيكلها،العجببةالبنابالنأوهذه

وأصتهمالبتية،لعمارةوكلاءاأورائهاوخلفتأورشلع.إلىحضرتلماهيلاطة،

المحمثمابهالملسك،فممطنطينولابنهالهاتنكارآفلكعملتأو!أكئيرآ.ذهباد!هالمحبة

الرسل.

المحقفظر،لحم.يتثمركلحنوبئكو.برا4فيكففيهتوحداكانانهالتيسهذاعطنطصهماكلو17

.هـا21،صهالصليبخاثملةعلى!حلةالتيصةغور!ةجميد،

.51وركة3،سطر.وراى:!لنصفي

ئحاطيراهة،المؤلفكإلىاضيرهماالنمموة،!ت!اهيكتيالمولف!ضا!واثعظ!يه.:!لنصفي+ا

.15ور!ة6،شطرالرطانية.فيرمئلاما

.،،ذثت،يمعموعةالصطرتاادسحيث8،حليدضةالأولىللمرةالمولفييداضا178
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المتلممة،ا!أرضأجيلهنالاسنراع)؟(10001كتابمن!ئامنالراسدفي!

إلىيلخلكمكاريدإلهكالربذا"هو،إسرائيلنمعلبنحوبالاله،الملنوههوسى،ثال

وهنالجبالهننخرجويناببعوهياهها،اودبنهااأهنهانندفقالني،صالحةارض

لبنأئلدوأرضأونخلآ،ونبنأوكروهآأ!أونمعبرفمصأ!أ!هصلوءةارضآ4البتاع

حجارأتاسهاالتيالأرضبمسكنإ.فيهاخبزكناكلاننزمعلستارضأوعمملأ،

إلهكشرفهاالنيالأرضوعسلأ.لبنأنثرارضأنحاسآ،شمتحبلكلهاوجيبالهاحثبد،

الة."فرلوسوتلئمابه،الأرضكلمنأكثرتمرأهـ:.وحاطهمباركةوهي

كثب!رةهيالمبعادأرض"اققائلأأجلهامنب!ثمهدالفيلسوفوارسطوطاليدم!

وغبر،النخلكثبرة،الكرومغزيرةأوهي97الثماو،ألاجفأصالمىأكلونحمل،الناس

السنة،طولعلىنستمرفواكههاوطبيعةالنئاج،كئيرةوبهائمها4الأشجارمنذلك

والعقافير،الطيور،منكئبرةكئرةأيضآوفبهاوسمنها.الأرضاعئدالهنوفلك

اورشليمأجلهن018يوسيبسقالهماذلكونظيركئبر".وذهب،الثمنجزيلةوحجارة

زهانفيلأتأءاوخصبها؟الهوىاعتدالمنالأئمار،حملكثيرةبأنهاالمقثسة،

والتين؟،والعنبالزيدتأ،وكئبرة،النخلمنالتمريكونالحروفيالجوؤ،يكونالشتاء

يقطفونهاا!ائمارمنوكئيرفك.الساكنوقمنهويأكلأشهر،العشرةفيوبوجون

الخاميىالرأسفيالإعداد،كتاببثل،العنبذاك!مأجلوهن+السنةفيمرتين

صنعنبعنقودوقطعوا،الكرومهكانإلىوأتواالجواسيىهوسىأرسللماعثمر،

خطعبة،فوقطامنوضعوهأنهمحنىكببرأ،كاقوهكذا،.اياهبروهلكيعصن،

الأرضنلكخصبمالحبنئ!عجبوا،عابنوهالنينوكلاكتافهم،علىرجلينوحمله

المنلسة.

كثهرةهئمرةالأشسجارلالكووأىبأورنمليمالكببرالإسكندراجنازولما

،الأرضلالكهنكثيرأئعجب،مظلةهل!العرضفيوهمتدةالعلو،فيوشاهخة

.16ور!ية8-9،سر.الإسرحلسكل:النصفي*ا

الاتصرى.يوسهوسالذودريما!ا
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فلكوعرالعجبا8االلدهانبفيحهنهاأنوأاضأوخصبها..ئمرهاوحممنالمتثسة،

اطأشياههذهلكن.غدهموالماثمنهاةللناسالضروريةأوأ!لوجود،العدمرةالعتا!برهن

هي!هاسبغيرالمتدممة،الأوضلالك82\بهاحظيتالئيوالنعمةذكرها،فثمناالني

إسرائيللفمعبوحبلبهالبكرلابنهاللهوهبهاواجلإ،بعدليالأرضكلمناحيممن

ضسه،جبلإلىوالخلهموالدمبعون،السابحالمزهورفيداوودويقوللثعبمهم.هيراثأ

بمينه.افلتتالذىالجبلهذا

علىالمبعاد،ارضاعني،الصالحةالمغبوطةالمقدسمةالأرضهذهوالآن

صانعآلكطبباء،اللهكلمةأظهسرألأالدديم،الزهانفيشنىواحوالعدة،جهاث

فلما،نملالتبديوعلى،الاعلاطاتكنرة*أناف!إذ،لاهوتهظهووجصعظصأ!ةأ

الناسمعوئصرفجسمأ،لابسآظهرالمقثسمة،الأرضهذهفيالأخبرالزهاقأئى

ولدوإنسان"إنسانئقولصهيونام،القائلالقولواكمل.هكاملوإنسانئام،كب!ئمر

بهاعلالني،الآلامالمخلصاحلتملالأرضهذهوفيأسسها.هالذيالعليوهوفيها،

بطنأووشلبملمممثسمهاطاوضدعا،بذاتهالربوهوالبشر.جن!ىلكلالخلاص

فييونانكانكماعاثمر،83؟نهالئان!الفصلفىمتىبشارةفىيقولإذ؟الأرض

صطونبهايفيممر،الإلهيالذهبفموكذلك.لياليو!ثايامئلاطةالحوتبطن

التديسين،قثس!طكلفيالذيافى،جصعظمهناكالقليمفيبأنفائلأ:وجدها

اوالمحرقات،واللانجائح،84،الكهنةجماهيربجملتهأ،العئيقلمن!وسوشربعة،الكافةفثية

ئقثمهناكوالغزهع!ات،القبم،العهدبنضمنههاوجمبعوالمزاصر،الكفةت!ممبيح

ربواتهناكالصلبب،أشرقهناكالأبتداء،أخذهناكمنالجوهرأنىفلماندممطيرها.

الناهوم!الواضع،المسيحاجلمنالفمعبا،العظبم!أفإنط!اأوإلأجلولثوب!ماث.منافب

بينمماويحكمأووفمليم،منالرلاوكنمةالشربعةتخرجص!ونهنيتولالئاني،

ينثظر:شمس.صا!ممالصصوفالمولعفيلاسيماهصر،بنيراليومنههلهاصتلأشعرلمبلصك:181

.701ص،دث،القاهرة،-ا،الأغلأةوالأدويةلمؤداتالعاهع،البيطار

17.ورلة12،سر.حضث:النصفي2

.4.الم2الاصياحهتى،بميل18

الله!ح.و:النصفياول
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عال،هكانكمثلفيأ،خاكفمنأورفملع.ملنأمالهائتولضهيون.185الأهم

لنعالهمهمونبعاالمبالرة،فيمسرعن،نجولنمبهالسمكونة،كلإلىالرسلأرمملوا

بها،النطقالمحنجزالأسرارصمارتأوإضاكخلاصنا،بدأصمضاك.العالماناروا

وا!بثالوحيد،الابنوعرفالأباصطىاولأضاكبها.بالكرزابئدعواوالناطتين

والميعادله،ج!ممملاالذى،الكلمةاجلاكرؤ.هنالمكانفلكوفىالتدم!.الروحنعمة

الله8هوبطا:النبييتولكلهاهذهاجلهنالنيوالتوة،والنعمةالصننظرة،بالخبرات

الأرضلالكفيالكلإلىيحممنللبائمروبمحبنهخلاصمه،صوبطا،اللههوجيدآ!ان

هدهرجمنوينطابرونالفبسبن،بظهرانأأمزهعهناك.ألمجراحاتشنبتالمنلسة،

هنك؟الجنةنكونحيدث!كقولهالئاني،ا86هجيئهيكونانالمزهحالردباسدئقبالإلى

النسور.ئجتمع

لمهذاأجلمنأناأيضآ،88ا87الكبيرألتاسبوسيتولالمسيحالأمأجلوهن

الائرايخون)؟(،مكانفيبلأخر،مكانفيصلبولاأخر،هكانفيالمسيحبضح

فاك.دفناللعنةبعدأنويؤكدوقآدم،دتبرضكأقالعبرانبين،هعلموغهيتولالذى

منلاق،ا!أولالاندهمانيجثدانشاءلماالرب!أنالمكاق،شرفالعجبهذاطاجل

أنكسمعآدماقحيلثأوأيضأهدفونا؟فيهالذ!ط،المكانذاكفيينألمانالعثلطربق

المكانفي!أيكونلكىا!ه،دقالمكاقفلكلحي.تعوفىاياوضوإلىانت،أرض،

ألإمبواسطةلتمستأواهذه،اللعنةهنالحدبعطيأفاكلاكلللعنة.فيأخذالذى

و!اهته.ولقه،المسيح

52.الاصحاحإئمياه،كطيا8و

.91وركة515سرمعيه.:النصني!!

ضدموفهافىالمصريةالكنيعمةتادوف،الميلاديالرابعالئرنفيعصمصراااممقنا!مالميوسككحم!

وصدتههصرإلىدلوسدغولرض!غدماالشفديموكهوشدةصحدتهئعلثو!الأرووسية.الصكة

وصلتهغهيالعنوثضىالذىالكديردطنطينالامبراطور!رارهن!الرلحم،المصريةالكنيصةثمركةإلى

،هراتاريعللننيالمالميوستوضىالئمديدةالتاندية!و!ت.احلومن.مصرفيلمكليممةشركةإلى

اللولةال!ميد،عدراثالظر:القالميوسصالمقاصيلهنلمزايدخومها.اوهصرداخل!هاهنها

(3891،ة)الفاسسالتاسو35ج،الكليم!ةو

.)Aوو!ة،7lسرالسميح.الاماحلمنيتولالكير،سفالمورسوالضأيلنص:في81ه
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المتسة،الأرضالالك98إلىبالمضي!لاطةالمغبوطةسارتهذا!أجل

منعلتهاالتيوالخثراتالعظيمةالاحمماناث!أجللكنضط،-لللظرهاليس

بلاطةالمغبوطةوانالمفثسة.و!ماكناللمسبح،9الملقداوعئمفهااهاننا.91حرارة

علمولماالقدمطنطينية.ملبنةإلىواتثوالمساهبر،المحييالكريمالصلببأخنث

الصانعالمكرمالصلثبالمغبوطةواخنتاسئقلالها.إلىخرجابنهافسطنطينالملك

النوفبربكافةلمهوفطمحدونبانه.طكهللقدبيىلابنها،و(عطنهموالمساهبرالحباة

ا!اهوالصنثوقالمكرمالصلببو(ها+وضلهم،وخوفباثموقواحنضنموالووع،

فالتلنالمساهيرواهاحرلز.وعاءفيلبحفظه،العظمىالكنيسةفيلبضعهللبطربرك

بينفيماالثه،هنوالمعطى،رأسهفييلبسهكيانالذ!ا،291الملكتاجفيوضعهمامنهم

لجامفيوضعهماالآخرانوالائنان.بصناعةولحموهصأ!افيمتها،الجزبلةالأحجاو

افرسلمجامعلىهابكوقاليومفلكفيالقائلالقولاوكمل.39يركبهالذيالنرس،

أوقدصيهيلاطة،المغبوطةبالربنحبهاقضتقلبلزهانوبعد.الكلالضابطللربضما

والووع،المدميح،أهانةاجلمنكثبرآأولاابذماالملكوأوصتسنة.ثمانينسكاشنأ

المسلثيمبن،الملوكلثفنابنهابناهالذيlitالقثيدممبن،الرسلهبكلفيودفنهاوالوقار.

.25ورنة951-.سطرعلى.تمضىانسارتيلانهوالمغبوطةهذا،لاجل:النصفي918

.02وركة1،1سطر.حرارت:النصفيا

.02وركة،'1سطرالمتو!.:النصني11

.21ورتة2-3،سطروضعم.منهمفا+ل!ق:النصفي*ا

صنطصتقعلىام،402عامالبوكليون،!صرفيالمئعمةالكنيمعةفيغرانهإلىكلاريروبرتيثميررها

التيالحربةحليدبعضبهاوثدكفلك،ادامث!تةطولهما!لبلغدلرثل،ساقحعمفيالصلبوتصديب

كفا.بهالقتالتيالمصاميرمنممممارينوحلواكماثنبه،قيمطلناكهاضرب

فظر:وكلما..

,Toronto)!اهng. trans. .E .H McN!ءلمءهص.ConstantinلمهConquest3"ء,Robertof Clari

401-301.6991,.London3691), repr

عهدفينف!كانهنذطماالدزنط!دونمهمةمكالةالكنيم!ةهذ.ونهد!المتصدبن.الرسلكنيعمةهى*ا

والنغانرثدامون،رفكمنمحدانعويكانثانهاكماالأااطرة،لمنمملقاأذخت،النمهمطنط!

5391(،االتاصةهكلرطههصطنىئرممة،البيزنطيةالامراطوريةاوم!هش.:انظر.الأخرىالمتعمة

المعميحصلييإليهااوكلالذىالرخاهيالعمودايضاوكها.الشيمونهنسعةرفكتعويكانت24.ص

الأ!ر6هنو!كلوطلينادطنطقالامبر!ورلك!لمك!هذانيبهوين!+الصلييعلىرنعهكل

Rob،مم!،مم!لمحلمه.801-701للظر:.كلاريرودرت!ولحدعلىسواسا
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صارت،ملوكية9\ونفكاراتهوسهراتاهيربمز!لالمةالمغبوطةودفنت.الراىيفيأ

الملكعملفتطالقسطنطينيةفيوليسبها.691يلنظان)المرءأيمقدورليسلأجلها،

كثيرأذهبافرقأوفى.المسكونةكنائسسائروفيواورنملبمروهيةفيولكنفلك،

!نة.الفد!سةلأجلوصدناتننكاراتلهاليعملوا

ملكه:منالضرانالسنةوفي

وان.المحاللابلييسوعاءهذاكانالاسكنثربة،فيأريوساسمهواحدافرع

ال!نمرطونيةبعدهنقالالذكطأ،شمالم!اصاشرطنهالإسكنثربةبطركبطرسالمغبوط

إلهليسوهوالد،إ79وصنعةمخلوقالميمميحأنأوهيأ،اللهعلىللها!اقرىأفوالأ

مشقوفآ،ئوبسألابساالمسبحانأ،هنظرأأواىفدسه،الجزبلالبطراركوأنحبقي.

شقه."الذىهوإلهألستأنىيقولالذىأربوس"اقلهفقالشقه؟الذكطهنفسأله

مو!وبعدخدهنه.رلبهمنبطالالشد!اربوسفلبث،ولعنهاممندعاهوللحبن

،العبادةحسنإلىأريوسونقلاحكبإوشادهالذىااشللاطى،89خليفئهصاوالبطريرك

البطركية+فلالجةفيعندههعلماوأقامهبالإسكنثريةالقدهعوسأولوشرطنهوسامحه

.العبادةحسنأثهيظهركان،كهنة!لمسرئي!م!هذامقاههطولفيوهكذا،

نقلأنهحئىمنها،وابلخبهذهبفتريانأيضاابتدأاالكسندرم!،99واعقبهماتأنوبعد

الأساقفة،رئبلم!102،وئاوناؤساكندلىنيكوميثية،002أسقفأاوممابيوس،بدغهإلى

.21وركة.و!رانات:النصفي*ا

21.ورنةا-2،13سطربها.يلنظاننطقيقرليس:النصفي!!)

.ثوا
22.وركة3،سطر.صنص:النصهي

فهاكاناشهر،ستةبهوهكثلطرص،اليطرلركموتسدالاسكندريةلطريركلةكرسيأرشلا!!ا .ء..ء"لولى

االماهرة،12،،صموئيلالألباإ!اد،البطاركههلارلخ،المدفعبنساويرس:انظراريوس.وملارلوسيا،

!ا.4صا9991،

اولهنكلنو!سنة.غعرةممتلمدة،ئميلا،!لبطريركوفاةبعدالاسكندرا4اطراوكيةالكعمندرلولىء1مو

.44-ه4ص،جاالبطلركة،تاريخالمئفع،بنساويرم!:انظر.لأريوسثهاراالممارضق

وردكمامكوميد!يةاسئفاوشرسوليسالصنرىبأسمانيئوهيديامدينةال!ئفيوسداوسضاالمشمودل!

يالنص.

.Y'ور!ة،؟4سطر.رلى:اللصفياول
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فتط8وحدهمهولاهوليسفيسارا4،2.2اسقفواوصابيومى،صيداهاسقفوبولص،

القديسهذارا!ىفلما.والاكليروسينالك!ةرؤساءمنكثيربنلمجرهمولكن

وكلأوبوسولعنك!ة،رئيسهائةهتدارابرشبنهمنجمحالبدسكةهذهالكسنثرس

ارسلوالممميحونالكنائسبانفمتاقسمعلماالملكفسطنطينالمغبوطواماينبعه.من

للبطريركملوكيةبمناثموواث،الأسقفالباركودروفيم!الاسكنثربةإلى

ال!ركوي!سامحهبدغه،عناربوسويكفبنصالحا،لكيولأربوس302الكسنثرس

الصالثلكنبتبله،لأرادالبطربركوأنالك!وت+402إلى،الأولىرنبتهإلىويرده

الكنائده!.وسكلىالبطربرك،علىبزبادةللمربل،رايهعنينعطفلمال!ثمقاوة

بالأمر.واخبرهالملكإلىرجعفعلهيبطللأأثهالبارالأسقفنظرلمااخبرأ

لكنبقلاله،أرسلولاأريوسعلىيغضلبالمقدهمطنطين،،المسيحالعابدالملكوأما

اجتمعاقاجحلأأهنوالأماكنالبلادسائرإلىهندثموراتأوسلانييى،ودبعبعقل

هعللصخاصمةوبقفوانيقبة،هدبنةإلىالآرئوفكسبةالدبانةوهعلميالكطة،رؤساء

هكذا،الملكمرسعوموبحسبوالمجدف.المننبهوهنيستببنلكياويوس،

وثلاطبن،اشينمائتلبنالكهنةرؤساءسكددوكان2نبقبة.6إلىكلهمواجئمعوا.2ساوواه

المتثس،لدتبصظعمطينهدناهم.هنكصريةوكانتظممطين.همملريةلم!فيوشلموم!ضايلمقصود*2

،الصغرىصاريوسانتاوه!اهسانتكنانسمئلالكنانسهنمحداالعنالصالؤننيتحويكانتحيث

سنوكرهاويراينوريوم،سعنذاتوظعةكلعمبة،اكثرالحسبحوكنيعمة6الفلرسانممئاسبوسوسان

Some:انظر.المناثمك Seventh- Century Sources on Caesarea".8 "3eIsrael"ء،!،ا..*

091728)7891(,loration lanruاءكمر!5

الكممندر.لمدصالاسكندريةكنهصة!طريركالكسندرس،الصابقللامممتصحثفوهو،النصفيالكممنورس302

منكلإلىكتبشديدا،حزنالفلكحزن!وكان،أريوسبحركة!طنطينعلمانبمجردالعامهذافي"2

لرسلفلكعل!وبالاضلأهةبينهما.المملاماهمودوانالمميطانئالعدللهذاحدوضعاممألهطواريوسالكممندر

ليصححالثمرقوإلىالأراوسية،المصالةامرل!طحثالاسكنلريةإلى!رطبةاستف3011ولأ3هوزيوس

ووليه.ال!يتةعلىالطيمة،علدالهمحمميا"،يملكونكانواالذيهالنصحبيدالاحلنه!كيفةللثمر!

+oء7د!اهChronogra?hia,.03انظر:ممتيه.فيضملانب!حنقبخنيعلدهوزيوم!انليد

23.ورلة،3iسطرصاروا.النصفي؟02

هذاصي!.انئ!ك!تكنلمإلانمطنطينيةطأنم325عامنيتيةفيوغد،الأولالسكونيالمعمحهوهذام!2

ChroniconPaschale,;12,.36-35بمح:انظريتهاروكالمممع Theophanes, Chronographia

London2391;) .F .M Young, From Nicaeato)كا!كاحا*لمهe Councilيبم,A..E Burn!ا!م

.8391(on (London4هChlce
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ن!دبيرإلىوينظرغمرهوثمانيةنحثمائةالجملةفنكون،وثمانينستةوشمامسةوكفة

وبهذاسينة.عسشروثمانهةثلاطمائةكانثالممنةلالكإلىالمممهحهيلادمن!أن،الله

اطعمةلمارسلالكفةروساهبمجيءمممعلماالملكوأماالتيعون.أحصىالمقدار

فيوالملثلاما!أولوكانسنلة.وجوائزش!رةوعطاااصلاتوهنحهم،لغذائهمملوكثة

وفللذالتسطنطبنيةبطركهنروفانسروهية.702وكانباباسلفممنرسالبطريركالمجمع

بطربركوالاسكندرمى،نجرهك!ةرئيسالمجمحفيخلينتهوكانهربضأ،802

بطربركوأندمطانبوس!،902شماهسنه،رئيساللاسيوس،العظعوهعهالاسكنثربة،

أستفصمبيرالون،والتثي!سالمعنرف،وتننوئليوس،021الأورشليميوهاكاواوسانطاكهة،

نصيبين،أسقف،ويعقوب،العجائبصانعنيقولاوم!والعظيم،بقبرصتربميللوس

فلهناعضائهممطعةالخلنةكانتالذي،الجديدةهساربهكفهرئثيم!وبولص،

منهنهم4المننخببنالمعظمينالآباءهنوغيرهمظيل،زهنمنذلبكننبوس،الملك

لأجلاعبنهمإحدىقلعتوآخرون،أذانهموأخرونانوفهم،وأخرونأيثيهم،ثطعت

211وهكدممبميانوم!،لبوكلينبانوسالملثث!مين،الملوكزهاقفياممتفمهثواالنينالممميح؟

له،ومسادبنأويوسهعالآباء،هؤلاءوسطفيوكانوهكدمن!ئهوس.وليكننيوس

وجمرهمالمرهاربنيوئاونانسكينوهلاررس،وبطروفبل!ىإفسده!،أستفمنروفانس

منمعزولأمكانأأعطاهمالملكوأنألابلبس،هخازنسواريم،فيي!ئمبههمأهـاهن

وخمممين،ونممعةهلألةناحيةفيوأجلس،والمجاورةللبحثالقلبسينلببالغوافصره،

هلالهم.اخرىناحهة!وأفي

وكذلكالك!ة،لرؤساءوسجدالمحبصع،إلىوهضىبذاتهالملكقامفلكوبيعد

فيولكن!وكى،منبرعلىليىبينهمفبماجلسفلكوبعدله.الكيهنةرؤييماب!ممجد

علىالمئقدمأنهبصاأنطاكبة،بطربركافدمطانيوم!،212ابئداأرلمحينئذمنخنض.مكاق

.I(4rro-r)الأرلسنمتر!ث!

11rالأولهتروفانيسم!! )603/703-4 Metrophanes).

.136)منالاقرةفيئولىالذي،3ustathiusيوستثررسهوأنذ!الطحيأيركيلر!! / rrv-ماrr

3-333م(.لأ)4هنالقرةفيالمنسبيت!طريركMacariusمكريوس2!ا

.(م03)284-5ثطديفوسالأممراطورالمشمود211

الئولى.سيقكمايوسقثميوسوصهته.نم!طلاليوس.،كلمنوردالذىللاسمتص!فتا
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الذيالعز!ز،الملكا!ها،الالهيلربنفمكرك8فانلأ!نكلمبأنمم،والمعظم،الآخرين

وهنحتالأوثاقهضد4واقت،213وابثتالحسنالأ!ماقلتثبر،الأرضيالملكهنحك

اسراروالطلث،النجسةالنبائحوابطلتوكفبتالمسبحيهن،للمؤهنينوسرورافرحا

والآن،اللههعرفةنوروأشرفالألهة،كثرةظصوأطننثوخرافانم،اليونانيين

ونكرزواحد،بإلهونعنرفبدملح،التدسوالروحمعأ،لهيسجدوالابنبمجد،الأب

وضعالذىهذاعزك،لعظموهذاهلكك،يرفعهذا؟واحدةوطببعةأفانبم،بئلاثت(

الملكالهاونحنهذا،!اجلالمتلس.المحفلهذاجمعلتحتىصالحأ،فكرأقلبكفي

أنجميدك،نحنبنا،لائقكانوهالمرمموهك،ساجدلنهلكك214أهامإلىأنبناالمعظم

انفاهرامرك،21فبلناهبنلك،مرسوهكلنااسنبانلمالكنونخاطبك.ملككأهامنجليى

بمئمهاداثلنخاطبهالوسطفيولينتصلبالثه،كنيسةشقالذ!طالملحد،اربوسباني

هننبأنهبمامجمعنا،هنونطرحهوننبذه،اللههنبهاالملثف!ىالكتبمنوبراهين

نننبهلم،وفياالكاثوليكبة.بالكنبسةنجمعهسواريهشووجعئابواق.ومجدف

بضدئه.العالموبحزنضرو،منهلبحصللاحتى.الغالة،216إلىونتصيه

والأخوةالأبراروالآباءالمتديم!المجمع"أيها:المجمعنحووق!الملكفأجابه

الثهبماثميئةلكن2بوناني!11،الأولفيكثت17؟بأن!اجصعفئماعلموا،المكرمين

سبوفجمرهنعالباأءائي،فهرثالمسبحوبذهمةهدمبحب!تإ،وصرترجعت

أقمبانعظبمفرحولي8الصلببوبطملاح،المجيدةببدهولكن،وحربووهاحوسلاح

الذيألاثميطان،لكنعظبم.وهجدب!ئمرف،اللهكنبسةوأئبتالمسلثيمالرايشانوأرفع

الروهانيالابنهاجفلكهنيبعدلكيالنن!،حرك،الصالحاتيحسدحبنكلفي

بقوةنجتهدواأنالعاليةكفوئكموئاسةهنأطلبهذاو!اجل+ل!الذيوالسروو،

كلها؟الكنائسفيوا!مةالانحادبصمبرلكيالفوبم،والرأىالحقرنظهروا،المسبح

الص!نا.الاهانه:النصفي213

25.وركة4،1سطر.!ام:النصفي214

1سطر.ميلنا:النصفي2؟ا t،52ورلة.

الغ!+كلادايهعالةولممتصوديلنالة.النصفي216

.26ور!ية6،سر.ياهمعكم:النصفي217

يلتر!.ينمزركماالينمميةيوناليوليسوللياهككثهالمتصود218
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س!أليآ،اعدائيعلىواسنظصتاجئهتواحد،إنمماقانااكونلىلالقيرلأله

لكنتغثبوه.ولا،للمسيحدوهجدف،واحدتهملواانالمقداربهذاك!ونكمور!اسة

صنبأفوالبل،الغلبةبمحبةاوبعداوةوبحئكمفحصكنم!كونلأأنيضأمنكماطلب

لأجلمفلدة،921لكناشها،لأجل.ليستالفائدة!أنمرنبة،واحكامااو!ضاالالطةالكنب

اطاجيالبعدإلىالنهايةإلىتحفظ،221اكيدةونعالعفضاياهيالنيالتوام،022ا!ا!مان

القسدس،الروحنعمةئظللناحنى،وصلاةئضرعاولأفاعملوااكلأبد.ابدإلىا!اخيرة

باللسانفلبلعلمعل!لأنيجيدآ،وافهمهاالال!ة،افوالكماولأاسمعواناولتبرنا،

ونعللنوه."الحقنبرهنواانالإلهبةالكتببوساطةلثدرونكهنونكمورئاسةالبوناني،

تمامهاوبعدبثموع.ال!هإلىطلبةوعملوا،نفسهوالملكالأباءجمعقامحبنئذ

الآباءأخذحبنئذالرسل!.زمنفيصاركماملتنمين،222مهكانواالذىالمكاق،ئزلزل

إلسىالعلومفىالماهرينالكهةرؤساءأربوسهعالمناظرةفىوابتد(،وطمأنينةلالة

اوبوسواماوغبرهم.الأسففوالباوكودروفبمىالأنطاكيافسطاتيوس،غابةأقصى

الفلاطممفةصنواحدأاقاموابكم،عجزولمافقط،وحدهوبناضلبحاربكانفاولأ

محاورةعملكبيرآ،عالماكاقانهبماالفيل!مموفطذاكوأنعنه؟بحاربلكيالبونانللن

القدي!ىنظرفلماهجاوبته.منئلثلواالكطةوؤساءأنحئى،الجهةهذهعلىفوية

أنانتانؤهنلهوفالالفيلسوفذاكقربإلىومضىوفاملتهدهذا،سبيريدوندس

القثب!ىلهق!+.أؤمن"لسثالفبلسوففق!".وجوهبثلاثةواحد،إلها!اخسالئالوث

عصروللحين"،الحق"انظرلهوفالقرهبدةالقديلىهسكحينئذفلك".لكابين"انا

اسنل؟انسكبوالمساءالجو،فيف!ذهبثالناراهاكلبهما،بيثبهالترميدة

وماءنارثلاطة،كانلتاعنلماالقرميدةهذهلهف!فوفللذالنراب.ببدهالتيس223وأهممك

والروح،وابنأب،القثوس،الثالوثهوهكذا.واحدةكانتوأبضأونراب،

هبذانظرلماالنيلسوفوأهاحتيتي.واحدإلههيوجوهالئلاطةو!ها!اقدمى،أ

27.وركة2،شطرن!دةفميالاحلالفالدة،ليصلان:النصفي021

التوامه.الامائه:النصفي02

.27ورثة3،شطروكدة:النصفياى

27.ورتة0،1سطر.ملقيمين:النصفي222

وم!.النصفي؟22

-94-



اجلمن!خاطبمانابئدابل!لتصر،اق!وئرلملكنافانيم،ثلاطهاللهانأهنالعجب

+اخرىهتاصد

رؤساءمنواحداثاب،المجمع!جاللالنبلسوفذاكبلنما،الأياميحدوفي

نطقأ.ونزدادفاكظيندمعصالئةحتيتبةأفوالككانتا!نفبل!مموف،ئالهوفالالك!ة

ولمخرس،عجب،منله1اوللحينأخرسأ+.ونلبئهفمك224فليسدكاذبةكانتواق

وأصبرفمييفنحانالدهيناطلبوا5هكذاوكنبفرطاسفطلباصلآ.يتكلمانيط!ر

نعمدوللحبنالنيلسوف،ونكلماللهإلىالكطةوؤساءابتهلوهكذاا+.أهسبحيب!

وأنأنغلسب،فدأنهأري!وسعلمولماضزلئه.فيمنوكلهوهسيحبأ،وصمار

لمجولوانيلئعظ،226أقيؤثرلم،الأخرينمنواحدكلمناقوى225صارالفيلسوف

بزبادةلبهثرأنهالقثيسينالأباءنظرفلماوافنراءه.ئجثيفهفيأيضألبثلكنهأخطألت،

التىالمسلتبم،227الأبماقوكنبوابدمخه،ينبعمنولكلولأفواله،لعنوهالإلطة،بالغبرة

الثانيالمجمعفئممهايلالوهاماوأماالقثم!!،وبروحعندإلىواحد،باله"نؤمنهي

الوقت؟شرسكواهؤلاءالمتدس،الفصحيعيثواكيف،اخرىنواهي!ىووضعواالمقثس!،

انهلأجلالأحد.فىاليهود،فصحبعدأللياالنىالأبامبعدالممديىالفصحبكونوأق

كانوافأقوام.الفصحأفيها!لعملواحلتىهرتبة،أيةلهمبكنلم،المتقدمالزمانفىكان

كانواآخرونأولما!اربعين،بصيامببئثئواوآخرون،اليهوفىهعواحدبومفيئغبثون

الرسلصيامأجلمنوايضأا!أربعين،تممواأ!أيكونواوغيرهمفلك،بينفبما

بخطوطواحد،فرطاسف!المتثسمةالتوانينجميعوكئبوايرئبونه.هؤلاءالقثبدمبن،

بكنابةنوفبعهالملكفسطنطينكنبوأخبرآوئبنوها،واكثوهاالكطة،رؤساءكل

YYAحمراء.

المجمعفيكانواالن!بنالكطة،رؤساءمنالدانئوفيالوقتفلكوفي

هعخطوطهمبكئبواأنلحتواوهاوموصونس،خريصانثوسأسماؤهمالمقث!ى،

28.ور!ة،41سطرظيصتد.النصفي422

المنى.اممئفمحتى،النصهنإستاطهاالمحتقأثرلكنضد4،كلمةالنصفيطا225

92.ررلة2،سطرائضع.النصفي"ث!

السنفمه.الامانه:النصفي7

92.ورلة،41سطرحمر..؟اللصلي2
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الملرجذاكاخذواالحقكمالط!أجل،والملكالبامن،الكفةرؤساءلكن.المجمع

المجمحفيهعنا922!ثنمانئملمتليممينالاخوان"ييهالهموقالواناهوسهمفيووضعو.

فلكاسنبانكاندأفإذااهاكنكم.مهنركنا،كتبناهالذىالصلرجهودهجنهثبنلممتس

هتبرتهم،فيونركوهالملكبخئمالمت!م!المثرجفلكوخنموا"+انتمفاكنبواجيدالكع

وجسدواالمقثسالمثرجوفتحواالغدفيذطوالماعجباهنلهولامضوا.وللفد

مللثوامااللإ.هجدالعجبهذاالملكنظرفلماايالبهم.بكتابةهكنوبةالإلاليناسمي

أنباعهوأما.يظهرولمالبلدداخلطفياختفىوخجلهحزنهشدةفمناريوسالائمتاوة

لمالذىنيتوميثبة،اسقفافسابيوس،023خلاهاالأباء،وساهحوهمبدغهم،.غنفرجعوا

فقط.الظا!فيلكن،نفسهكلمنيرجع

أمرحبث،مكانكل!إلىالكطةرؤساءحبننذارسلوا،الملكخوفولأجل

المغربناحيةإلىفأرس!لواويثبلئوها.الآباءبئعاليماكرزواانوالمجمحالملك

وأماشماسا،وفلتذوكانألتاسيوس،ولبببامصروإلىالأسنف،الباركلروفى

بطربركمتروفائيى،قبلمن231الأغاطيبولصمحارسلبفقداالأسقفالكسنثروس

وإلىهورلو!،232بلاروولسالرثوكافالاسافلونم!ناحلهإلىقثسه،الجزبلالدممطنطبنية

فيونسصمف،سنينئخةفيالمقدم!اطاولالمجمعفكملولاربصه.233ئصالونيكية

.نيسانفمهر

فيالملكوففأبرشبلنه،إل!واحدكلبمضواأنالكفةرؤساءأرادولما

منفضلبنننعنوا)؟(لكيالك!ة،ر،ساءالفلبممينأا!اهنكماطلبلهم:وفالوسطهم

لتظرواولكيولنبا؟امممالهاونضصااللىبنعمةبنيتهاالنيالمد!نةباركواونمضوأ

علىيعزهواأناراثواولمائقيل.مرضفيلأنهالبطريركهئروفائسالروحانييبى

للئبثواقأهاكنهم،إلىجيداطريفهميسهلأن10001هناولأطلبواالطزي!!منر

03.ور!ةا،سرنبننم.:النصفي!لأ

أليونانيةصيكليه،اليونالي3لصبميلون"حرتنطقالمولفانويلاحظ.!لديئوميدىيوسييررسدالمئصو!ز

الصيثة.اوالمناضة

03.ورتة4،1سرالالاغصط.لمنص:فياء

المورةويحدكنالاالمشمودريما2ء

ولارامما.ئممالونيكمدينتيالمش!ود33
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!ب!11وصار.الملكهدينةليباركوانعمةيعطيهمولريها،التواماغتاداتهم

نحت!مةصخرةأنوجدأكانتأحيثأ،التدي!ممبنالآباءصلاةفبعداعظيم!11

نهحنىعلز!را،دخاللوتفلبعتفيه،جالممينكانواالذيالقصرفيا!اعدةاحد

أنهملأجل،الغالبةهعناهاالتينيفية،المثينةنلكوسمواجمبعها،الآرضلالكعلرق

سنلنبعدهنانه:اللهتدبليرواسمعوا.كلهموباركوها،الحقاعداءعلبواال!هبنعمة

حنىعظيما،سبياوسبوا،والمغربالماثمرقفلاعوملكواالأريوسيونخرجكئيرة

ولىوسارعواجداخافواضاكالساكنلينالمسيحلطنأقأحتىانيقبة،إلىوصلواأنهم

بال!ه،234المل!ثمحقالأباءأأليهاأوفالوا.!مروئمانيةالئلائمائةالقثيسينالأباءكنيسة

انجميثكم،نحنمذكمنطلبالح!معنى،العبادةووطدواال!اقا،أهذافىاجئمعواالثنبن

ا+دويل،هذهالناسق!فلماالمر.السبيمنبنقننالكنىاجلنا،منالدلدىتتوسطوا

عساكرمتثما!ايامأحدفيانيأنهوفلكالتدبدهين،بصلاةالئثبيرهذااللهلبر

235لهفظهروتعزيمانهم،الجناسحاريعمللكيالكنيسةهذهإلىودخلالأويرسبين،

الغدفيذ!لكلئلا،البلدةهذههنسربعا"أهربله236وقالواالقثبسين،الآباءهؤلاء

فلسكوبعدهنك.منللحينهربفلك،المغتصبسمعفلماوصك!مماكرك".أنلنامخنوقا

كاقنبلبةهناناالمألمموربنمنه!منكلف!انهحنىنلدبة،رج!هعهحلهعمل

وهضىطكلهم.فيالتثطيممبنفنثليلفيهيوخوالكيوشمعا،كئيرازيئا237وننريعنقه؟

ممائرمميدةنكئونبانوباركوهاالمثبنةإلىالملكهحجميعهمالفدبدمينالكف!ةرؤساء

للمميدة.ووطوهابناها،الذمميبامممالقطمطنطينيةهدينةوسموهاعليها،وئتملكالمثن،

كان!انه!نظ!روه،لكسيهتروفائسالبطريركإلىذطواأخريوم!في

فأطلبجدائعليمرضكأقأرىهاعلىالمكرماطأب+أيهاالملكلهضالطهريضا،

لهضاللكرسبك."خلينةدتركلمنتاهرأقوثانبانمنحذ!.صحط!،أنأولاهنك

فاها،المسيحبكنانسئ!مكلأنك،اللهبيدننممكلن،الملكأبها"الأنضروفائسالتديس

31.وركة16،سر.المتوش!ق:يللصفي4

Y.3ور!ة،هسرفظصوا.:النصفي2

532ور!ةه،ممطروروه:اللصفي02

32.ورلة051سبرواللر.:اللصفي
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وإلىالمفربإلىأرسلئموهالذىاطأممتف،الكسنلرسانركفإني،خليتياجلىمن

الكرسي،لهذاهسئحقانهاصتالأشيأفلكالأباءهاغتاداثليوطداهورا!ط،

الاغاطيبولصيصبرانهزهعذاك،هولتاوبعدالاثمعب.ارعىأن238ويسنحق

نعم"وانتلهوثالالإسكنلربةبطربركالكمممنلرسقظرالننتحلننذلالملذي.923

أنبعد"هذاوفالبأصابعهإليهواشارلك"خليفةاللاسيوسئئركلأنكلك،الخلبنة

اسملأجلللمبذ!ط،الاغناطيبولصهع!بمة،شدائديواجهاقمزهحكرممبك،بأخذ

الكنبلممةإلىومضوا،فراشههنكثبرةبشدةقاما+هوال،بهذهتكلمأنوبعده.المسبح

24اوأعلمالكط!ة،رئبدم!،منروفائسوقفالمقدلم!النجيل24فرا.أنوبعدلثقلسوا.

فلبمكثودتال،المقدسةالمائدةسكلىووضعهالاهوفوريونسكنهنزعذلكوبعدال!ئمعب؟

القديسهنروفانسونوفيالأمورا.صارأتوهكذا".ويأخذهخليففيااتيأنإلىفا

سنة.عشروسبعةهائةالسنينهنلهشيخاوكعانحزيراق،شهرهنالرابعاليومفي

جمبعهم،القثبدهبنالأباءاإلبهاأودعاهلوكيةهائدةقسطنطينالملكسكملاوفدا

قسم،كراسيهمإلىيمضوااقفبهعزمواالذياليوموفي.منهمكواحدهعموجل!ى

وأخرونببمارستانات،يبنوالكيوآخرونكنائده!،هنهايبنواحتى،كثيرةاموالاعليهم

انابأنيالكطة،رؤساءالقثيسين،أيها"اعلموال!وقالوالفقراء،الضعفاءبفدوالكي

الماقهوالذيالحيممن،الابمانأثبتلكيوسارتالأوئان،ضد4هنهربلنا

أعلىلئحرصوابأن،المرهوبالحاكمبالم!مميحأننماسئحلفكموهكذا،المسيحيلن.242

كالال!ه+.واهجدجمثكم،انابن!لك،اسمعلكيوئغؤها،المدهبحين،243بأهانةالاالمادة

فائمكرواالكطةرؤساءفأماالمثبنة.خارجإلىوودعهمورافقمالكلماتهذهالملك

33.ورئr،4-سطرورعا.دلنومص!ئاكل:ادنصفيثز8

.rrور!ة5058سرلكميدي.:النصفي8در

33.ور!ة،01سطر&ى.:النصفي!ة

33.ور!ية151سر.وعلم:النصفيا!ة

المصيح!.امالههىالئىالسملاهالاهثه:النصفي2!

34.ورلة5-6،سراهالة.ثمطةفي:الفصليو!
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244انمواوهكذاأبرشينه.إلىواحدكلانفصلأويحيننذ!أثله.رصلواوباركوهالملك

المسكيوني.المقلسالأولالمجمع

هلكه:منوالضرونالحاد!ةالممنةوفي

طكسابوو،الزمواكئروافدالمدميحهينبأن!البهود.إلنرسنظروالما

منكئبرونقلراوفدأعمل.وهكذا،المسبحيين.علىا11اضطهاديحركأن،الفرس

احدوفي.ه"2بالمسيحالإ!مانلأجلالقثبيممينهنوعلبرهموالك!ة،الكطة،رؤساء

عدنمرئمانبةالعلمانبينومنهائة،ا!لبروسوجماعةالأساففةرؤساءهنفل!الأ!ام

الاضطهادأعنلمبكفلكيسابورإلىوفوداأرسل!أفقكف!ممطنطبنالمعظموأهاألفا.

ذلك.246يؤثرفلمسابوواما.ويبطله

هلكه:هنوالعفرونالثانيةالسنةوفي

،247والرهاطا،248جرمانوسلهاليقالالنيالآمم،علىعظيمةبقوةاسنجاش

الصليببقوةعلبهمأوقد(25دوناف!م!..نهراأعلىصخرياجسراوبنى.والغطث

وافلهم،حصونهموحطمVaوأواخنلهم،1أجنادهموفلرسكلب!،واسئظهرالكربم،المحلي

لآجل253لربانوسماهاظعةوبنى.252الرومبدئحلناعبيداوصاروالغاب!ة،كثبرا

هدينةسماهاهثينةأيضاوبناهنك؟كانتأعضاؤهلأنلوكيانوس،الشاهدالقدي!م!

34.وركة95سطرنمموا.:النصفي!م!

كالمم!يح.الأهانه:النصفي؟!

جم!"!+!ه!"ءogrأ"?0441:انظر.ثيوففهسغدوردلماموثزةروايةهذ.2مه

ثيرهلى.ضايلملصود47

1248vالصرماطرونىSarmatian.

العرمانية.ا!طانلإ!دىوهيالتورر!انلالمشمود024

!لز.
الظر:ثصناليس.علدوالشونالرالعالعامنيالدفولىنهرعلىالعم!ربمى

Tbeophanes,Chronogra4ء"ه,/.؟4

35.ور!ة53سطراراكننهم.يلنص:ليا؟2

25.05ء
لمظر:!كمه.هنوالشر!الثثيالعامليوالممرماط!والعرماقللقوطذطنطقحروليليوهاليصيضع

44.,hiaاكءTheophanes,Chronogra

.Drepanaلرافاالإسمصمة2وو
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ربواتمنهموابادوعلبهم2التطرهههعحرباايضا.254وعلهيلانةامهبامممطلانة،

طاغهم.وتحتللرومخاضطنوصيرهمكثبرة

ملكة:منوالضرونالثامنةالممنةوفي

البلارراقحنىطو*،ؤمناوهكث،المشرقبلادفيسكظبصأ!اجوعاصار

الأخر،علىالواحدواسنظهرواستكلبت،الناسواستوحائتفهها،المماكنينمناضرت

هناكوجدوههاكلواخلتطفوا،القمحمخازنإلىوبادرواالحصوق،داخلتوهلكوا

راىفلماأ.هذاأمعيوجدولم،الفضةمنأمطعة!بأربعمائةالقمحفدوببعو!بوا،

صقع،كلإلىهعونةأرسل،والشفقةفيهالحاصلةوبالرحمةذلك،الكببرقسطنطبن

الغرباءإلى،256والأديرةالكنائيىإلىوكنلك؟الأطعمةهنوجمرهبالتمخ111دهمو

كنيسةواهاا!لب!روس..0257وجماعةالكهنةغداأأهذاولأجلوالنتراء.وا!ايتام

فدألفو!ثينسنةإأمقدارها!بةالملكهنسنةكلفيلهافكاقالعظمىانطاكية

فمح.258

ملكه:هنوالعفرونأفاسعةالممنةوفى

وهلكهدنها،أول،026سلا!نمدلنةوخربت!يمةزلزلة925قرصفيصار

المذكووة.261الزلزلةهنكئيزفمعلآ

وصمماهالوقان،القيسشرتعلى،حكمهمنوالضونالئانيالعامفيثرباناهاستر؟فهئصففيسينكر!ز

,Theophanes,.44:انظر.Helenopolisطينوبوليص،اههباسم Chr o n o gr ?ap h i a

Theophanes,Chronogr,.45.حاربهمالنينالصكينيون،ضاالتطربقالر"ءيقصد ? hia

35.ورتة16،ممطرويلليارة:النصفيم!

المخطوطة.نام!خاومولفهنالحديثبلأسفاشطكز7

Theophanes,Chronogr,.48اي!:كزنمظر8 ? h

وصصاشوزروعوفمعلروجب!وهزارعدىوبهايوماغ!رستةهقدارهاالقطركبيرةثزيرةقرس:5؟2

ثلاثالملنهنوبهارالمتتلربة.السدفيةا!طارسائرإلىبهيتيهزومنهاإليها،المنعموبالزابممطنوبها

لنتصيةمدينةوهنها،الكثيرةوالعماراتا!أسواقبهاحمنةمدينةوهيالعزيرةبعنوبوهيالنميم!ونمنها

ويصاو!صليال!واقلزاتحم!نتانملينتكوكلتاهماكرينيةمدينةوضهاالعزيرة،فيالوضعمتوسةوهي

اختراقفيالحثتاقنزهةالالريص،الظر:هوثود.كثيركهماوالعسلوال!عةوارزا!وصنائعهع!ن!

.346ص98915،ييروث52ج،الأثلق

.Saفىأ!ةا!ميسالأسمصمة!ر

ام!
انظر:دطنط!.حكممنوالشر!الئامنالعامفيا!زلزالتالكوفثيسيضع
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حكمه:هنالثلاطينالسنةوني

واحدأوأنثيصرأ.وجعلهظلمانيوس،262لهيماللولتهثبلاءمنرجلأعالد

اميرااصيرأقوارادالملكطاعةصخرجكالوكيرساسمهالعمماكرمقدميمن

فيالتيطرصس،مدينةداخلوأهسكوهالرومفحاربئه؟فبرصجزيرةعلىيدمنحوذ

نملكاننهىالممنةهذهوفي.رايهعلىوافقههنكلمعهناكوفلالوهأرمبنية،263بلارر

نحسوالسماءفيظهرالنهارمننصفساعةوفيدهمذ4.ئلاطئيئإلىفسطنطين،المعظم

سبهداالملكفعملمزاتوز،264كأنهكثيرثحخانمنهبخرجكاننجم،المشرقجهة

عظلما.65

حركسوافإنهمالفرم!واما،الفرسعلى266المغاربهاستحوذالزهانفلكوفي

عساكربخرجلكي267نبقيةقسطنطينباللهالمتمسكالملكواجئاؤ،الرومعلىحربا

0268الرلباإلىوانئقلهناكمرضانه!أغير،الفرسإلىوبمضي

وفسطنطين،قنسطنطيوس،وهمالثلاطة،لأولادهونركهعهداالملككتبأوفدأ

وأما؟المشرقبلادوسائرالق!ممطنطبنيةهدينةفأعطاهفنسطنطبوسفأماوقونسطا.926

النوفانبةغالبةبلادفأعطاهفدهططلبنوأهاابطالبه؟بلادوسائرروهبةفاعطاهفونسطا

إلىليدهلمهبه،المختصالروحانيالكاهنإلىالعهدذلكوسلمبريطانيه.027وجزائر

لسدمؤاريتابعاالمنكورالكاهنذلكأنعارفابكنلمالملكلأنق!نطيوس.ولده

أئيأوفداعمل+وهكذاالكبير+ولدهسوىلأحدبعطلبهبألاوأوصاهاولبوس،

48.,hiaءكاIleophanes, Chrongr

اكلأصذأثرناالذيظلمثيوس،ورد41،وركة7،سطرفيبينما36.ورتة،هسطرظلماطس.النصفيص2

,Theophanesءhi4ء094.لثيوفانيسطبتادالماتيوس،الاسموصحةبه. Chronogr

,Theophanesء؟"?094:انظربقيليئية.طرسوسفيامحمانهثيوفانيصلن!كرو!ر Chronogr

الصبية.إلىصونيانق!اليونانيةالكلمةنكلالمولفانوييدو.!دطكانهئررفانيصغد!كل

,Theophanesءكاphia,.94:انظرأقحليد.وثهعلى،الطيةفيتاو!ح265 Chronogr

الم!رفة.5،العربالمخطوطةطولعلىبالمناربةالمشمودممر

21.4Chroniconالظر:النصميية.الحوليةنيليتوميليةبلىوصولهغدكار7 Paschale

فظر:.وثرونثيسالنصحيةالحوليةغدهوكدينذطنطقووناةالفلرسية-الميزنطية،لحرلي51!ز

,Theophanesكاأ"ءكا21;.34 ChronograءChronicon Paschal

المسطلطق.الئ!ثالاينفصطثز،ضاالعتصوده!

Chroniconج021:الظرالمضميمتاص027 Paschale
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هلينةإلىطوكبةكراهةبكلأبطحدمملذانهواحضرالمانمرقهنفمعطنطيوس

الملكعهدفمملمالكاهنفلكواماالتديممين.الرسلطكلفيوحنزوهالقسطنطينثة،

كثثرا،فرحرأهفلمااهره.كصافنسطنطيوس،ولدهإلى)؟(،الرسلالممماهمضمطنطين،

حياةجملةوكانت.أبلهملر!كرههوكانعظبمة،بكراهةفصر.فيغد.وكان.

انمهر.وغمرةسنةوثلائينواحدوئملك8سنةوسنينخمدمةضمطنطبن

272.-.-رز!-.-.لم!ك

م(361)337-

فيهلكاضسطنطيوسولدهصارالكبيرالملك!مطنطينموتوبعد

وئمانمائةآلافخمسسنةفيوذلككل!أ!إ،273أناطوليبحدأواعلىالقسطنطبنية

ممنة.274وعاث!مرونوإحدىثلاطضائة،،المسيحولئجسد،لآدموغمرونونسعة

ملكه:منالأولىأسمنةوفي

هث!بنةبأخذالنهربن،275لكيببنإلىعظيمةبقوةالفرسملكسابوروافى

للبديوها؟وسئينئلاطةهدةفيهللونةا؟(،وحركاتصنائعهوعمل،العظمىنصيبين

فطلب،يعقوباسمهفثييى،ك!ة،رئبسنصببينفيوكانيأخذها.276أنبتثرلمانهأ

عظيص!!اااجو!أ!اوضلر،علبهالرجزفوقعسابور،علىداعيااللهإلى

اطاسواءبأشررجعواوالبافين..كئيرة،وبوالههنهمماتحلىعمماكرهبينوموتأطا

.277اهاكنهمإلى

مداقافخنت!نيم،ممطنطقعهدفينئماتانهنذلألهاالل!نط!لونمهمةهكانةالكنيصةمذ.تحعراس

اوصان،لنظر:.الأخرىالمتعمةوالنخائر،الشيعمينرفكمنعثداتحويكلنتاذماكماهالأباطرةلمنم

.4Vص،البيزنطيةالامبراطورية

هوالمخدئقالمورحنلونعليهالمتعلرتبينما،بالمخطوطةالواردكم!طنطيوس.النمكلنكتبانأثرنا+2

قصطنطيوس.

ثمثحها.الصنرىأسياكهاويش!د،الألولالمشمود*2

,4Theophanesأ"?5.؟الظر:الممميح.لتعع!د932عامثرنانيسغد274 Chronogr

.8Mesopotamiهؤوبوتاهيااى273

Chronicon,.22:اضطينظر027 Paschale

حول!ا)"هح+،3كاأ"3كا!!ه*ه3"حو.6:انظر.ئصنانيسغدوردسافواا4الروات.ئفمالفلأ+2

-57-

http://www.al-maktabeh.com



و!دمنمثلهوت،كلالردىهالكاهننلكيعلمهنكاقئنسطنطيوسالملكاها

كثيرفرحبهذااللعيناربوسعلبمولمااريوس.بدعةإلى)11الهحئى،الدنسةبنعاليصه

ويكرهه.278اريوسالملكيتبللكيجهدهكلبعملانالملحدالكاهنلنلكوكنبان

هرطوفيأخر،وافسابيوسنبتوهيثيه،استفافساببوس،هحهالردىالكاهنفلكواتنق

أريسوميطيتبلاقهنهوطلبواالملكإلىوهضوالأريوس؟ئابعلين،البلاط927فيمئقثم

الملكالخيدهة.وفبلفيوبشاركهالبطرولر!،ويكرههالقممطنطبنيةهدبنةإلىويث!خله

اريوهيطيقبلان028التسطنطينيالكممنثرسالبطريركوأمربه،يعملأنواهرفولم

مدرسةفيهعلمابجعلهوان،العظمىلكنبستهالقسوساولبرنبةوبكرهه

إلىبذانههضىبنلكالبطربركسمعولماالخدهة.فيبشاركهوانالقسطنطبنب!ة،

اجلمنوارسللليبهامرتالذىا!امرهذاهوماالعزلزالملك"ايهاوكال،الملك

جمحلعنهواحديكونكبفأفبله؟أنليولثولللدئملاطلن،مخزنهوالذىارلوس،

عنورجعتاباقلكنانا؟اباركهالقثيسين،الآباءمنالعدةهذهحاوبامسكوني

لهقالحلنئذالإلهبةالخدهةأفيأمشاركغبرواتركهاوده،أنفالرلستهقالنه

التضيةبهذهيحكمواحئىأبي،عملكماهجمعاأجمعأنأريد"أناشثيدبغضبالملك

كمابقولوقبأنالثههنأرجوفإنيهجمعاتجمعالملكأيهاكلنتؤاقالبطريركفأجابه

أخالفاناقثرلسثاناوأما.أس!اتجمعهمالنبنالك!ةرؤساءأغيأنا،أقول

الزمأفقدأالنحمسالكاهنفلكوأمافلالجته.إلىهضىالمتثس+وهكذا،المجمعفضبة

رئيسكلبأنهناثموراكتبوهكذا،.أربوسيشاركلكيالبطريركا(مربأنالملك

كرسبه.منيعزليشاركهلمومن،كرسيهفينابنا28اإللظلأربوم!،بشارككهنة

أربوميطومحالكطةرؤساءهعالغدفيئتديىأنشئت"اقفائلآالبطربركأهروهكذا،

البطركية.كلئرسيمنهننيانكونوألا

38.ور!ة01،سطرلأريوس.الملكانجل:اللصفي2!م

38.ور!ة2،1سر.من!ضوتو!ي:!لنصفي2!م

!ر.
31-337ما.)،هنروفثيس،ولاةيعدالشطنطينيةاطريركهةكرسيالكممندرلولي

93.ور!ة513سطر.اكون:النصفياول
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إلىاهرهألقىمنلثضةوعرحازمةانهاالملك!ضثةالبطريركنظرولما

لهبعلنانبدهوعاللهإلىوطلبالمتدع!الهيكلداخلإلىدخلالسبتليلةوفي.الله

يدمجن)؟(بتيةلاحنىمهلكهمسنحقعركانوفيلبشاركه،مممنحقار!وه!كانان

لكيالغدفييسنعدباقحدهعلىاريوسالكافبالكاهنذلكواوصى.المسيحيين

إلىالبطربرك)نضر؟282القداسوفتاتىولما.القداسخدمةفيالبطريركبانمارك

عدمنظرثلمالتاملاالنيالالهجمنفأها.امرهفي.إليهمبنهلآ،شيرةبدموعالله

فلاطةدخلالكنيسةإلى283ذهابهألثاءأألآنهالللطير،هذالبرثاريوس،اندكال

هنلهبا،حاجتهلقضاءجلسولماللضرووة.معتزلهكانإلى284وعبرهالبطركية

شسيئا؟داخلهفييبقولم6وفلبهمعلاههوأخيراكلها،أهعاؤهللحبناندفعتعجب،

ابطأقدبانهنظروالماالكطةورؤساءالبطريركواما.النجسةنفدولخرجتوهناك

1،001رجعوايجدوهلمولماعنه؟يفت!ئعواأرسلواالصلك،منخوفهماجلهنبأث،ولم

عافيإنسانلهمق!أواوم!.وجدهنأ!دأأحدكانا!نكثيربنوسألواالبطربزكإلى

فوجسوامضواوهكذا،ضسرورنه.ليزبسلالمرحاضإلىدخللماوأينهأنالد

فلماهطروحة.وأهعاؤهنتنا،هيناهلقىوهو،عليهفضىأددأالمدان285الخصم

السذ!،العاللاللهبحكموأخبروهالبطربركإلىوهضواوارتاعواكل!نجيبوانظروا

لهولئمكروالههجداأعطواأفقدأالكطةرؤساءوبقيةالبطربركواما.بأريوسحل

اربسوسعنللملكوقالواجدا،خزيواأفقد(اتباعه1والمنافقالكاهنواهابالثموع؟

هنالميمميحكنيسة287وعئقلئأ.الحقأ!اءإنهم.الطبيعيالموثاشتمله!بأن!4!

الب!ومفلكوالكطةالك!ةرؤساءوبقبةالطريركوخئم!الكافر،أوبوسانشقاق

اطاشياء.كافةبثبرالذ!طالإلهللمسيحوهعمبحينهمجدين

.04ورتةه،مبطرطلي.:النصفي2!

.04ور!ة7،مطرللكنيصة.د!بهني:النصفي؟!

.2ول
.04ورتة7،سطر.وعر:النصهي

.04ورتة15،سطر.المخصوم:النصفي؟28

.04وركة15،سطرمنتمأ.هايتأملفا:النصفيم!

.41ورقى3،سطر.وانست:النصفي
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ملكه:هنألثثيةالسنةوفي

288ارادةبنيركانواقأننا،الف!كورظلماتيوس،اهـاقيصرأالأجنادثلر

يريلوا.928لمهنعهم،ارادكاقلو!أنه4الملك

ملكه:هنالثالثةألسنةوفي

يحاربه.لكيقونسطاالملكإلىومضىعساكر،الملكاخوفلممطنطين،اخذ

بلاررساثربذانهضابطافونسطا.ولبثالأجناد.فبلمنقلرأنهالرأىب!ائفاقفصار

الكئابة.92لنعلمويوليائمىغال!ىفسلمالقسطنطبنبة،ملكفنسطنطيوس،وأها.المغرب

اختفسطنطينةأولادكاناوهمافبالوقبا.فيساويةبفرب`،19ماكالياسمهاضبعةفي

موفرينوكئانواوإخيوته،فنسطنطبوسالملوكعمةأولادوهمفسطنطين،المغبوط

التثبيىباسمكنيدمةيبنواأنوارادوا.أنطاكيةفياناغنسطية)؟(وسكملوهممحتشمين،

طويلببنيهكاقهابلئقباله،الأرضكانتيوليائسفيهبنىالذىالجانبوف!هاما،292

له.الثهوبغضاللثمرير،رايهعلىد!ةهذاوكاقهن!ها.الليلفىيجدهكانالنهار

Yirنلمعكية.بسبرةوعاش،راهبكملوشعرههذابوليائسفصأوفدا

الملك،اشئهىفلكوبعدا!بير.باسيلبوسهعالعلوموتعلمأئينا،إلىوهضى

يصيرانيزهعكاناقض!ليعلم،والمنجمينالدمحرةوسلىا!ده،492بلدةإلىفذهب

.41ور!ه7،سطرارال!.بيركانولين:الثصفي288

العامفيفلكويضعهكه.يمنعلمكمابدلكهيامرلمضطنطيوسانإلىالاسارةوتعدر:ثيوفانيسينول928

,Theophanesء.56:انظر.حكمههنالأول Chronogr ?hi

عليه!ممعرفالاسممنيدلاا!خطوطهفيهراراالوارللنيولهانوساولولدفساسماسلخدامالمحمقأئرهر

بالنص.نخللاحتىحوليلن،

,Theophanes"ءكا56.4:انظر.ثمءتع))حلمةليماكلالصحيحسمالأه12 Chronogr

.ماماسسانالاسمصهة*2

,Theophanesء؟"?.56ايضا:انظر420ور!ةا،سطرههلوها.:النصفي392 Chronogr

ليا!مل!ذايفملرةممولمايلناأليونان.طيماىيحساوطلاز.اليوناليةللكلمةتصحيفهياللافى.!ص

جمموةاطيملهذاالهاكرةا+!كومن.اليلافينصكاثهاسمفكريردحيثكوؤهاس،التديسسرة

الاصراطورعهدفياثيم(عمكرىبلمإلىاطمهذائ!ولو!م.685عامفيلهئرلانيسالراطى

الأسى،ا،بماليزلطي،الفكر.لطوتمنصور،طارقفظر:علهالمنهاصيلهنلمزيدالثالي.ثممتليان

480ص،1002هةاالماهر 1 85 - Iايضاالظر:.Constntino Porphirogenito, De "3 ematlbus, ed
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اسنلإلىواحضره،92ا!أوثان،طكلإلىوأدخلهاليونانيهنالممحرةاحدفوحد.ملكا،

اولثائيىنظرهمولماصصيمة.Yq%وخثالأتبائمرففائوا،الجنواسئدعىهظلمهكانفي

قغين،الصلبهنخوفملأجلهربواوللحبن،الصليبسكلا!ةفرسمجداخاف

اق!ممألهلكيالساحرفلكإلىبولثانسجاءأياموبعد.للصليبرسمه!أجلبوليائس

الجن؟يسأللكيابضااطأولالمكانإلىالساحرواخذههل!أطأ.بصبركان

أيضاالجنفهربت،منهمخوفههنايضاالصليببوليائسورسمالأبالممة،واستدعى

الذيأأالساحر،دنلكإلىأيضاومضىقلاطكاياهايولثائيم!ومكثسابقا.صاركما

وبينهابينهملأنبنظروها،اق!شتهونلان!عملهاالتيالعلا!ةأجلفنقائلاطرده

انئحتاجهرادك،اجلمنتعلمأناردتاق"لهفالف!لكوبعد.!يمةءاوة

وببرشيء،كللكبقولونفلكوبعد،لساعتهضالوحافكرصبيقلباول!792ئجضمر

احدفبحأحيث(فاتلاالنجم!صارالنحوهذاوعلىإ".أفميئ!لكيضلوا!ا.لن

وقال!فرحنظرهفلماالمماحر.إلىبهوهضىالتلبواخذعببدهمنكانواإلنينالنتيان

الأبالسة،واسندعىالأصنامهبكلإلىأخذهوللحبنمرالك".نماملكيحصلالآق0له

أنلثثرلملكن،الصليبعلا!ةورلمممبولبائس،فخاف)؟(؟طغمتههعالملثثموإتي

بجملنهوصارمنه،اللهوانفصلوالقلر،بالثماءمنحبسةأكانلن!1يداهلأنشيئا،نغني

بتملك.أنههزهعأنهالشبطانابنلهف!حبنئذ.المسيحهن892ونغربللاثمبطان،ماييكنا

إ.أأJJسرJفرحأبجملتهف!متلا

اخيه:وفونسطاقطسططيوسالملكبننملكهنألرال!هةألسنةوفي

وانجمدأ،يستعبدولامملوكسأ،!هودهناحدبدنمترىلابانممنةوضعا

.992هالهكلوبنهب،رفعهللحاللقطعوخلتهجمداملنهمأحداانمنرى

.alsoCh!أمء Diehl, "L' or172.5291-017حبم(,and Italian trans. .A Pertusi (Vaticano

5091(,Bycantines (Paris4!ولا2"لtin", dans!كdu regime des themes dens'1 empire by

;284",.G Ostrogorsky, "The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century

08-7(،9391)13DOP

42.ور!ة6،صمطروا!لر..:النصنيثه!

42.ورلة7،سطرن!لات.!لص:فيم!

42.ور!ة17،سطر.نعصي:النصفي7*

الممميح.منونمراالمنصودلك

,Theophanesاكhia,58.3:انظرثيوئلنيى.غدموكدالفالونهذاصدور!ؤ Chronogr
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أملكهأ:هنالخاهسةألممنهوفي

كسالواحنىشدةبموبلغتأ!ام،ئحفا!ةأعظبمةزلزلةأنطاكيةفيصاو

3.الأرضفيبغوصون

ملكه:منالممادسةالسنةوفي

الفرسهلكسابوروامانمثيد.باغزازوعلبهالأربوسيينملكعلىاسنجاش

ظلما.وبقاتلموبطردهمصقعه،فيالذبنالمسيحيينعلىياسىحينكلفيفكان

منهمواخذوعلبهم،عظيمةحرباالافرنجمعتحياربأضد!المغربهلكقونسطاواما

بصبنة!مةزلزلسةابضاوصارث.كثبرة11!وبلاررأوحصوتا!افلا!)!!

فياطأولىالزلزلةهنستوطألوناتبتتالنياببوث03وجمبع.انبرص

0303كثبربنفوهاوفلروفتذ،،203وفعتسلاجمن

أهلكهأ:هنالساي!هةالسنةوفى

صنوقليلالكنبسة،أسقفخلاما،الجديدةقيساريةوانخسفث،زلزلةصارت

سلموا.34الناس

مليكه:هنالثاهنةالسن!ةوفى

الفرسهعالروم03وئ!حاربت.هرودسجزبرةووفعتعظبمة،زلزلةصارت

.36كثبربنقوماوذبحوا

,Theophanesءأ"?.06:ثيوفانثسغدواردالزلزاللهذا"3 Chronogr

مرص.ملاينةوليصتجرصجزيرةالمتصود10؟

ا!ي؟
سلامبس.ممط

انظر:.ثيوفانهسغدهوكلونتجرصوزلزالالفرنعةوثالللممميح!،النرسالاضطهك؟30

61,,Theophanes,Chronogr ? hia

فظر:.بنطسثه!فيالو!عةه!صرايةنورفيوو!ع،ئيوفانيسساندوارديلزلزال!ا"؟

62.,phiaاكءTheophanes,Chronogra

منوطولهاالريبحاطكلفيوهيورودسجمرسمعاويةسزاالحديثوفي.الرومببلادحزيرة:هيرودس؟0و

الاسكلاريةظلمزيرةوروثس.ونصفلرحةوئلائونخمسوصضهالرحةخمصونالمنرليحهة

233سنةوه!وتاومانيالمزيرةوهذ.يلمعمعودىث!ا!نعة.كلاداولوهيالبحرنيمنهاليلةعلى

الاسكلدريةيحدلكرليوهراكهم،!لرومهنخلقومهاالهحرية،المراكيتمنىوبهاالرومصناعةهـدلر

ص.هدتديسروث،3،جاليلدلىهمعممالعموىهووتالظر:وئأخذ.وئممميقفرمصرالأدهنومرها
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ملكه:هنالئدمعةالممنةوفي

شداندأاضاروهثةوفاست،الزلازل703هنظلمانماديراشيونمد!نةلهثمت

اسبانيا.هلنمنعظيمةفلعةعائمرةاللئاوانخممنت،ايامنلاطةونزلزلتكثبرة

هلكه:منالعاشرةالسنةوفى

وعملكثيرةجبالاوفطعالانمام،بلاررفيالني803سلوكبةإلىالملكهضى

نواحياخرىأأبلادأوبنى؟كانتأهاهااحدهن،المذكورةسلوكيةوبنى،موانئ

013.باسمهوسماهاأوالينلتبا،903،طرابلوس

ملكه:هنغمرألحاد-أتأالسنةوفى

الشصى،أظلمتوهكذا.النهارهنالئالئةالساعةفيالشمس3ااكسوفصار

i.3اللللفيكأنهاالنجوماستباتأت!حئى v

Theophanes,Chronograاكءhia,.62:فظر.ثررنانيسغدواردالزلزالتا"؟

مدينةغمرةاللتافيوانخعمفت.ثيوفانيسعندموكدالزلزالوهذادالصاثميا.فيالوهعةديراخيوممدبنةاي703

?Theophanes,Chronogra,.63:انظر.المخطوطةحمصياسبانية!عةوليصكمبانية، hia

الحلودمنبالتربالصشىأسياثنوبىالمتوسطالبحرشاطئعلىلثعملينةهيسوجمة.صحتها؟8

بها.بمرالذىالحمسنصغدبهاوالبهزنط!الممملمدنببنالثداءعملياتننموكانتالببزثطبة-النملمبة.

وهيسلفكيةالصنمنوفيالدرولهاعاملويتولاهاالائمامبحرناحيةمنسلولمحةوعملالأدريس:غهايؤلط

.408ص2،ج،المثمتاقثزهةالالريس،:انظر.حصونوذرةسلو!ة

البمملالقوتعنهاالأنهارتختر+لهاالضخاموللدانهاالئمام!وا!إحدىهيوطريبلس.طرابلسصحنها!3

الخصيبةوالسمارحالعحيلهةالأسواقولهاالمقمةبخيراتهوالبرالعميقةلمراضهالبحرواكنفهاواكلرسحار

زهانا.الروموتملكهاالهحرضنةعلىفكلنتالتديمةطرابلصواهاالبناءحديئةوهيمنهاهيلينعلىوالهحر

تيفقا!اسنار،وعمانليالأمصارضانلينيالنظارئحنةالمممماةبطوطةانارحلةلحوطة،ينفظر:

Afصهـ(،501))!وت،51جالكنانىهالمنتصمرعلى - Ar.

ملينةكنلكونئ!أهالملينةبناءواعادالعيلمنلخعيلنوف!ألاثمام،بلادفيسلوقةمينا.ذطنطروسشيد01؟

بالممكلمنتعرتوكانت'ConstantinقممطنطيةاسمعليهاواطلقPhoenicia!نيقافي

,Theophanesكاا"ءكا.63انظر:504!كط+!.التر!وس Chronogr

45.ورلةا،سطرانكممات.:اللصفي11

,Theophanesكا.ك!يضا:لللر312 Chronographi
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هلكه:هنغمرالنثهةالممنةوفي

وهربجوانبها.اكنر،313ووهعثبيروتصينةفيصكظيمةزلزلةصار!

ووعدواالأرثوفكممين،هثهنةإلىوهضوا،الزلزلةخوفمنالهراطتة،هنكلئيرون

صنعوا.314وهكذا.ارئوذكسلينأهـلمبصيرواسلمواهما!

ملكه:منسشرالثالثةالممنةوفي

نواحيإلىوارسلهفسطنطبنوسماهفلبصربرنبةعملهابنالغاليالملكاكرم

0315المائمرق

ملكه:هنغرالراب!عةالسنةوفي

اليونانيينهنكثبرينوقتلوا،فلطمطينوسائربأورشليمكانواالنبنالبهودثار

وفبحاجنادههعأأفائدأارسلبهذاالملكسمعفلماكئي!رة.شرورأوعملوا،والساهرة

31.بيوئموحرقحصونهموهدم،وأولادهمنسائهممعالكفرةالبهوداولئك it

ملكهأ:أهنعفرألخاهسةالممنةوفي

ny.فيلبكىأعنهأعوضاوشرطنأللاسيوسالعظيمنفي

هلكهأ:أهن!رالثاهنةالسنةوفي

بطلا،الحروبفيهجرباق!ممطنطبنالمسمى3فيصرا"غالسظهر

الكبريساء.فىوسقط؟الفرسهنكئيرة.32ربواتوسبىكئيرة،أهمامقداها،931وقلر

والسخ!ئلائةصيداءو*طبينهالمنمقاعم!!ساتصالاثمامبحرهماحلعلىهثمهورةملينةليروت:313

وضرونلرجةوثلائونئلاثوعرضهالكتةو،بعونوخمسلرثةوستوقئصانطولهابيروتبطليموس

وصضهاونصفدرهةوخمممونتممعطولهاالزيجصاحبو!ال.الميزانحيائهابيلتاالعواءطالعهالالقة

ولاتصابرتنمنتإذاهروانينالملكجمدل!نازيد11نالوليدوق!.الرابعاحيمنيلرجةوثلائونيربع

ي!اد!فظر:بيروث.لقا.حمتنمخصاحإياالاالحو!البريةفييصبرلاواللهولاشتكاصبر

.552ص،جا،اليلدانهععمالعموي،

,Theophanesءكاhiء.65يضا:لنظر14؟ Chronogr

Theophanes,Chronogra4ء67.4hi:اضطفظر؟ا؟

,Theophanesء.67:فيفظر15؟ Chronogr ? hi

فظر:!مالمروس.صالمدانضفمداحدلييرااوسهمنبدلابل!لال!يوس،منبدلاظيكسيثمرطنلم17؟

,Theophanesكا067 Chronogra?hi

فظر:فصلا.اياخيرعلهطث!لممطنطورس،!اينوهو.Gallusحاللوسالاسمصهةر18

Chronicon"ءaeج3-34.) Pas
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وفل،الملكعلىونأمرخاننأ،وظهرأ،عاصطصأصارانهحنىنعظمومحذا،

هصامينكانا!انهماوماعلوس،321لوهاتيوس،وهماالماثمرق،في!مقفاندين

اهامإلىبهواتوا،الحربفياالممكوهوأعماكرأه(ارسلالملككأ!!.للملك

طالاموس،322وضكوهجزيرةإلىفأخنوهاهرذلككنيرأهـوبعدوفمنصهقتفرهالطك،

بواسطةومعفماللهفدمممحا!مبنه؟لكيالحبيى،فيوضعهأفتدأاخوه!ولبائعقوأها.هناك

.324الموثمنوانئنته.الملك،اهراةاوسابط،323

ملكه:هنغرألناسعةألممنةوفي

فيالمحينيالضليبعحمةاووشلعسطى32كثرلسهبطركبةفيظهرلنا

صلبحيلئا،الجلجلةمنممند326لمعانه،فياشدبداأوكانالبنثكني،!ومفيالسما!،

فزح،فوسييثمبهإكلطلأكانالصليبودائرصعد.حبثالزبئون،.جبلإلى،المسلح

فيفسطنطين،تملكفيظهرهايشبهأوهواالمطر؟أغداالدهمماءفيبعمنببنالذي

r.27الساعةلككهلر

ملكه:منالضرونالممنةوفى

اللينل،منالثالئةا!لممماعةأفينيقومبثبة،ملينةفيعظبمةزلزلةصارت

iyrولماا!ازايزي.الصممماةالتلعةالنوسواخذكئيربن.أنالىو!ر،القلعةوانخ!ممنت

..:.45ورئة4،1سطرهتصأ.:النصني8)3

45.ور!ة15،سرولإ.:الثصفي032

.MagnusوماثنوسDomitianusلومتيانوسالأسما.صحة21؟

,Theophanesكا.96انظر:ثالاهوس.بيهاننيالتيالعزوةالعء؟ Chronogr ?hi

يوسابيوم!.منيلمونثةالصينةو!ورسابيا،الاسمصعة323

,7Theophanes*ءءأ.96ينظر:ثورفاليس.حع!يثدظ،الب،سئهول؟ Chronogr

هءكرر
386م(.-)035هنالفرةفيالمنصليتبطراركةك!لسلودى

اقصر.ليم!كمتيديلهاثرنافظعر،لمعانهيصقالأصلي!تس!!!

Chroniconاكhla,96.3ااضا:فظر27؟ Paschale, ;31 Theophanes, Chronogr

,Theophanesكا7.كىااا:ل!لرولر Chronographi

,Theophanesءكاhiء75.:فظر.ئررلاليسعد!ل!زالدطتقؤر Chronogr
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في!يسصر،033ظهسربرنبةاكرمهالذى!وليائس،انالملكعلمكئيرزهانهضى

أ.ألمحصرأعلهأنه!أجلوندمفحزنوشيبأ،كئيرأاضطرابأوعلمجربأ،الحروب

هلكهأ:أمنوالضرونألرالعةالسنةوفي

صرضوهنككنرينوس،يدعىهكانإلىواتىيوليانسسكلىاسنجاف!

331.ومات

العامييوليانويىتملك

(rbtr-rfto,)

آلافخمسهسنهفي.الائميطان،ابن،العاصييوللائ!م!ئملكال!هوبمسامحه

الإلهي.التجسدمنواربعينوخمسةلثلاثمائةالموافق،للعالموخمسبنوئلاطةوثمانمائة

العظمى،الكنيسةفبهالساعةلالكفيوفعتس!اله،بلاررفيالمئممي)هذا!نملكولما

فيالكافرأاهذاوارادوطحنتها.وسطفا،فيكانتالتي،المكرهةاطاوانيكلوسحقث

ومحوظالم!طأكانفسطنطبنالملكوأن،صالحعاللانهأوأ،محلهبظهرانالأول

كراسيهم،هنوهطرودينمنفبينكانواالذبنالأساقفةسائرإلىاوامرأهافارسلال!ه.

بوساببوسرأس.332وفطععائقدونماكرسبه،إلىأهنهمأواحدكلبمضيلكي

كنثبرين.335ولآجللخثمةبكنلانأخروخالم334واحد،ماجسطرسانالخالم،333قائلا

on,32:انظرملينا.اختهتصطنطيوسزرحهو!5؟؟ Paschaleثره3"حمغ

Theophanes,Chronogra4ءhiء076ايضا:انظر331

47.ور!ة01،سطرت!!.يرهن:النصفيرو2

,Theophanes"ءكاء؟077الامبراطورى.بالشمرالطوائ!يةرنيسيوسيبيوسكلن333 Chronogra

فيههمةمكانةذاكلنالذىMagisterالماحصتيرللتطنصحيفماثصطرس،ان!301!ر لمصملها

m،يمem"نرىحث،اطوراصةلاميرا per Orك!ألمitum per ' Magister Mi.لمMagister Mi

Aran iniacorumالصلعصئصض!اوالمتصودوكرسا.الأرمينيةالقواثو!اندالثمرق،!اثلانداى

J.5فظر:علهالحكوهي.الديوكبرنيسنرحمئهاويمكنMagister!صءأiorumاوممطوروم .B Bury

92-211(,191th Century (New York،أystem in the3!لNerial Administrativem*ءيء

33.

الهلثلافهوا!دعلىوكألي!همعاسئيحيثالهض،علىالأضرةالصرةحوليكاطلق؟ر!

Theophanes,Chronograء3hiكا.77النلى.هنالفيرلضمةيكني
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هذا336وطرد!.الماسطوويةمحالضهرفيكانواالنينالطواشيةكلاخرجتا

أهانة!علنبداهعمودبنة،ونجد)؟(للاثميطان،مممكنابجملنهكان(الذي،أالكافر

المائمرقبلاررفيكانواالذ!نالبونانيونوجدوحبنئذ.كثيروناناسyrفبغضه3،اليونانية

بطراركجاوجيوسفئلواانهمذلكواولكئيرة.لئمرورابالمسيحينوعلوا،فرصة

فلكوبعدوجرسوه؟لله(وشصواجملعلىووضعوه،جسدهالإسكنثرية،338واهانوا

هنوهاده.933وصلبواوفرواواحرقوهالميئةالبهانما!ماءهحاعضاؤهخلطوا

وفبحوهم.كثبربنأخربنالمسيحببن

وفروها،فدبره،034منسكيفوبوليمثبنةأسدف،بطروفيف!ىاعضاءواخرجوا

341.هستهزئينبجمجمتهولعبوا

داخلهاووضعوابطونهمولثمقواوالعذارىالكهنةقلالواوعسقلانشةوفي

.342أحشائهمأكلثحنىللخنازيروطرحوهاشعبرا

العظيمزمانفيلأنه،فؤادهوأكلوااللثمماسكيرلدم!استشهدبعلبكمثينةوفي

مناكلواالذينجصيعأعنياولئل!،انإلا.الأوثانهياكلهثمنفسههذافممطنطين،

ووقعثهنلتة،ههريهلحم!الطع،أفواههمهنوسقطتألسنتهم343ان!ت،فؤاده

إلى،وكراهةبتضجرأنفلممهم،خرجتأوقدأ،عظيمةأوجاع344فاسوامابعداسنانهم

.345الأبديةالنار

الكمةهذ.تعنىريماثموهنا!دصر.منوالطهاةالطوفميةكلطردحوليلنانئصفانيسمننصت336

,Theophanesءكاhic,.77انظر:المولف.صرلمصطلحالطها Chronogr

الودلدين.إلىلجعمارةكبونان!+وكلمةالولثية،إلىلجثملرةالرونانيةامفةجمار.المولفيممتخدم7؟ر

بنساويرس:انظرهقولا.ماتو!التاسيوس،ننيغدماالاسكندرا"بطركيةتولئالذىمرموس،!338

.05ص،جااليطلركة،تراخ،المتع

!Chronicon,33-7.6:انظر.النصحيةالحولهةروايةمعا"الرواهذ.ننطابقور5 aschal e

سكينوبوليس.الاسمصية04

Chronicon,37:ايضافظر)س Paschale

Chronicon,.37:انظرالفصعية.الحوليةرواثمعالروا1هذ.دثطالق2! Paschale

.84ورتة،01سر.ئصث:النصفير!و

48.ورلة،11سرمئاسلث.امد:النصفي!هر

ChroniconPaschale,.37:انظر.النصييةالهوليةروالةمعالرواتهذ.لتط!ق4ةو
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هكافأةكبادوكيا،!يساريةبمدينةكئيرةنمروراعملفإنهيولثائسالملحدواما

علوكنلكماكلهم.وصمواالكببر،فسطنطينايامفيبالبونانييناهلهاعملهعما

ونصب.وماتكلسه،الجزيلمرفص،أحشاء.346واخرجاويويئمةبمثينةكثيرةشرورا

هاربنوسوشنم.المسيحيينكنائىوخربالماثمنرى،صنمالقسطنطبنيةهدبنةفي

وإلحادهكفرهلأجلووبخه،وجههفيعظيمةلثمنائميولهائسفددهه،الجزيل3ة،7الأسقف

باسبيوسوكان.وفللذ-كفيلسوفشنائمهاحنملبوليائسانأغيراوهارد.عاصيوانه

كبادوكبا.8"3مدبنةفىكاهناوفلتذالكببر

هلكه:934هنالئانيةألسنةوفي

الفيلطموفوضعهذا.035ولأجلتاليونانيينعلومالمسيحبونبتعلملاأقأهر

كثيراالمسبحيينوأفاد،اليونانيينوقياممات،الالهيةالكتبفىصناعةابولليناريوس

الائمعب،352فحزنكرسيهمنالكببرالتاسيوسينفىأنايضابولبائس35وامرأ.اأهنها

لهمفالالقلبسوأنالقثيس،الصالحالراعيهذامل!ءموالأنهمكثيرا،!أجلهوبكى

بتشنتأثمأقليلةمدةإلايلممتمراالنالغبمهذاطأنافرحوا،لكنئبكوا،لا5

انأزهعالدأقعرفلأنه،سيكونبماوأنبأئقدمقثيس،أنهوبماهذا،سربعا".353ف!

سربعا.بولبائسحباةبنطح

,Theophanesء4"ءكا.77:انظر.Arethousaار!ثوزاالاسمصحةمهو Chronogra

,Theophanesء4"ءكا077:انظر.ول43أ3ماريسالامممثيوفانيس.عدير7 Chronogr

Theophanes,Chronograاكءhiء.78.76:انظرثروفانيس.صنصاالأحداث!.اخنثولؤ

الثفية.والصحع94.ورتة4،سر،ملكةهنالثامنةالصنةحعلهابأنالنالمخاوال!ولفاخطاكر5

؟0
بأه!رهملمقالمةالأحولصليشلوالاحتىيلحرة،الفنونتعلمومنالتلريسمنالسيح!يوليافسهنع

مصرعالحميدهجمدرأث:انظرالمتاصيلمنلمزيد.الولتيةاوليائسائجاهاتهعتمتافييلتيالصطحية

033-34.ص2(،200-4005)4ج،والوسطالاسحميالتريخحولهة،الامبراطورالفلصوتيوليائى

اسمعلىاطلئلصليانهضل!اسلاوألفالنماء،يفكاروظدالمفدصة،الكنيابولينريوسويي!تخدمار؟

Theophanes,Chronograاكءphia,.78الظر:فوا.الكليعمةهنهاسمكالتالذىة.الحاتتة

لمدةالأسكللرية،طريركالكممنلر،البطريركوفاةبعدالاسكللريةفياليطركيةكرس!مالميوستولى2؟ر

45-54.ص،اج،البطاركةئاراخالمئفع،بنساويرس:انظرسنة.واربينسع

,Theophanesء.78:فيفظرررر Chronogra?"l
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الجهاد،الكئير354ودورئاوسأءأ،البلتااسقفالتيص،نيطسننىفلكوبعد

انالأوثساتبصض35فيهالكليسهوكانواراخنئه.رؤساههواهاتصور،يممتف

والغرباءوالأراهلالينامىحاجاتلثضىلفأهرالمممثحون،فضانل!شابه

و(ما.إليه!ركنواحنى،الساذجينالناس!أجلافعالهجمعبعملكانلكنهالضرور!ة.

وهماطأصنامصووةعلبميردمممفكانوالنحام!الفضةهنوعبرهاالثنانبرصورة

وكان.للملككعدويموتللأنألهميسجدلاهنكلوهرهبس،356واهرواربسزيوس

(ن(أعلىويغصبهم)؟(،ولباننارايصنعكانعلوقهما!أجناديعطيانارادفيا

0357كعاصيؤدبهذلكيخالفهنوكلعلوفتهم،بأخذونفلكوبعد،للصنميبخروا

كلأنعرف!انسه،الفعلهذا.افعلبكفكرالنجسةافعلهجملةؤهن

بماو!ا!يما؟صبامابعملونالمتثدهةاطاوبعينهنالأولىالجمعة.فيالمسبحيين

الطفسة،الضحالرابدموالخبز358كلهاالمأكلبنجدم!لكيفرصةوجدللائمبطانألةأنه

أحديئجاسرلابأقوامرالأممواقإلىوأوسلعمل،وهكذا.لرثان.يعملهاالئي

وهكذاالملك.935طرحهااللئيالمأكلئنرغأقإلىله،النيا!اطعمةهن.شقءأوببع

الملكفعلماذاأصلاعرفواولابعلمواظما!مبحيونواهاهرسومه.صار.صب

ارسللكنهالنج!ى،الرأىبهذاننثنسأنحبلنهلم.بهملالعظبماللهبرايلكنالنج!ى.

علىو!دذكانالذيافضوكسبوس،361البطريركإلى.36ثاودوروسالمعظميئماهده

,Theophanesءأ"ءكا.78فظر:.DorotheusL!لوروفررالاسمصحة!؟ Chronogr

المفى.يص!محئى94،وركة،41سطرخبتهه،.أ!ليالنصيةالبارةنبليلأئرنا؟؟3

.3مو
اطهة.رسولوهرميس،الحربفل!لرس،اهاأيونفيةهاكهةمو.ردوس

,Theophanesكازثم?.97-78ايضا:ينظر337 Chronogr

.05ورنة801،1ممطر.المواكبل:اللصفيوو؟

.05وركة151سطراطرحها.:النصفي5؟؟

ضدالث!دند.وئتلاسيماالمععزاث،منالكثيرإليهمل!مميالنقثطيعمقمنواحد!وئيولوركطيس-ا!و

الروايةحدعلىلهم،مصامحتهولولام،719عامالروسضدئالهمنيالمئ!سديلعلىنط!البونساء

ام،459-540السلوليوالمعئمعالروس،منصورطارق:انظرأنذد.الروسعلىينتصرواهااليزنطية،

.97ص،1002"ةالئاص

370يولكوسداليطر!لكلا! 36- )j) Eudokiusاليطري!ركوفاةامدالضطنطينية!طريركيةفولىمفى

11rهذولروس 6 0 3- o),.
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يانمنروالابأن!وصيموان،الملكارنأ.بماالمسيحينيعلمانلهوكالأش!مطنطبنهة،

3"و!شربونالمسثحينيأكلفاذااجابهالبطريركاقبغبر!شينا.المدنسةالمأكلمن

سألهحيننذ."بانمبعوقحنىبأكلونوا!بهمسليقةواعملثمحا"اسلقالتليسلهوفال

استشهثتالذيالثيروني،ئاودوروساناالقدييىلهفقال.هومنامرفهأنالبطريرك

أنواهر.العاصييوليائيىرايلكاك!نمفألكي!اللهأرسلنياوخابيطا،مثينةفي

سلقذلكوبعدله.ظهرالذيبالمنظرواخبرهم،الكنيسةفيالمسبحيلنكليجئمع

أصلا،الثنسةالمأكلنلكمنشينااحدايشئرولموأكلواالدئمعب،علىوفرققمحا

الملكعلىوضحكواالبحر،فيأوطرحوأها،الجمعةلالكفيانلتتانهاحتى

الشيطاق.واببهالمنافق

فيالمدهلحلنمفاهاالتياللماء،النازفة364المرأةان363فيلبسفليساربةفيوكان

وشكراتن!كارابلنها،اهاموأفامنهللمسبحنمئالاعملتوتورعها،أمانتهالأجل،اجتيازه

الحشائاث!هننوعاالنمثكفلكافدام36نحتهفنبتمعها،الربصنعهالذيللعجب

بالعجائببوليائسالكافرسمعفلما.المسيحلمجد،وسقممرضكلكان!ت(تدثمفي

ذلكينزعواانطاكالساكنينالبونانببنامر،العشبوبنلكحبن،كلفيالصانرة

صنماهوضعهواوضوا،وإهاناتب!ثمتائمالمثبنةلثموارعفييلممحبوهفكانوا،التمثال

فاخذهالمسيحتمنالوأهارهادا،وصارواحرقهالسماءهنناراقزلتبولبائس،باسم

11r.وأخفوهالمسيحيون

ك!اقالذىبهيا،ينبوعاطاككان،فلسطينفيالتينيكوبولي،مدبنةوفي

فلكهنلأن،والبهائمالحبواناتفيلكنضط،الناسفيليدم!،كثيرةعجائبيعمل

نرابا.فملئوهبولبائم!فأمرالطربق.منمنعباكاقلماا!اهه،المحدمبحغسلألينبوع

اليلفان.هدن.ليدىهيبوخايئامدينةكار2

يدظر:كعد.ممالانماساومليبى،!صراةهدينةهي؟مر

.51ور!ة1،1سطرالامرا..:النصني"؟

.ONرر!ة4،1سطرف!ع.لمنص:ليوك!

ايضا:فظر!ر

أنذفى.ظصطقهدنإحدىوهيaNicopolisيوليسنيكلصضهامر7

.oyورنة6،سرمنعويا.:النصلي!و
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كانت،الفارسيةلها!تالشحرةفاكالصعيد،037كانتفيالتيهرهز،936ملينةوفي

والممميحيلسيدةهعهصرإلى371الخطيب!وسفهردبالماطأن!مة،ائعفيهئعمل

وأحرقلتطع.انفامر؟النعمةالالكالهاكانتهذالأحلالائمعرة،!الكنحتجلمموا

مع،المكرهة،السابقا!ماءبعضفبههوضوعةكان!تاالذىالتابوتبالنار

الهواء.372فيرمادهوفرامه،افيالأ!ماء

هيكلوإلى،دفنيبلدأةأإلىهضى،أنطاكيةفيالشقيكانولما

الصنمفصمت؟الصنميحدثهحنىتعزيماث،وعزملهلمنبائح،أبوللون،373وضحى

374كانستبسابلاالك!ةفييالش!دأعضاءأنهيسكونهعلةانفعلمينكلم.ولم

منكلهميخرجوهمانفاهر.القديدمبنهنوغيرهالبلدأةأ،لالكفيطاكهوضوعة

ذلكوالطتاليممماءمننارنزلتاللبلةلالكوفيصار.وهكذاوبطرحوهم.هنك

خزىالكافرالملكوأنالعظبمة،ال!هقوةمنونعجبواالكلفى،والهيكلالصنم

الكهةأا!ممك1وأحرفوه.النصارئانأفقالاأبضاحكمهالائمبطانولكن4وخاف

،العذابشدةهنمنهمكئبرونوهات.ال!كلأحرقالذىهنيقروالكيومخبهم

اليممماء."منأ11ناوأنزلالذيهوالثهلكنغيرهمولاالمسيحللن+لثساللهاونوصرخ

صارحلنىالئهمعنحاربوهكذاكثبرا.عضبالكطةحورابالعاصيسمغولما

نطي.)انطر:الدونلعصرنيمصرثنسؤنجيطهبة؟بيمئيالوهعةسهوبوليس،ملينةالشمود!و

97.,hia4ء,s ChronogrحTheophan)!هرهوكصصليستصمىإحداهماهالاسمبط!امدهنتقكيثته.توحدو

الضنةعلىولكعا!هرسمونقهيالأنالكدرممةوهرهوبوليسالصنرى.هرهوبوليستمممىوالأخرى،الكبرى

الآنفهيالصنرىسموبوليسالعليا.اهاهصرفيئقعفهاعلىاليعضصنفهاو!(ا!نيللنهراليمعرى

W.،1."الدحث.انظر:فيالواردةكزوهى،البحيرةههاظةفيا!وهعةلمنهوز، Smith, (ed

.-.4.9501-5801.1878(,,y I (London?ولGreek and Roman GeogrلمهDictionary

w-ءه4ol،أفظر:هرهويوليس،طيريةعشالمصيلمنولمز* Bear, Le nome H e r mولع!ه.

-9791(.onymes et sites (Michigan،ءه

وحتىثممالاالطزةهني!دانهاغبويمكنوالذيهنها،الفلي!وحهوكلمصر،صيده!المضود"و

حنولا.طفاوكي

!لعلر.اوسفيضدر!مافى71

،فىح؟لة"ه!+3"حء،"ءكا!!ه*ه.97لض:!نلر+؟

التما..اليونان!علدوالموسيفىالثمعرإله!يوللونو

االيحس.الئيسالاسموصية
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هاوجميعأهوالهمهئئهبولىالمسيحين،كلائسئغلقأنوأمرغله،صخارجا

ويولياثوس،طلهكسأوهم!!اصدء،كلإلىعالههنالثهنوارسلالك!ة.بملكه

وصلواولماألاثمرور.هناستطاصاهابهمينعلوابانالمممبحيينعلى375إفناوا!اهم

هنللتنكمحتىالعظيمةهسيحكمفوةهي+أبنلهموفالوابتعنلبهمبدأواالمسيحللنإلى

هناخنوهاالنيوالنضرا4،لةأالذم!الأوانيراىلمافيلبكسوانأاللينا،أ

اللهلكنهربم"ابنيخلمونأولمنبدمةالقيمةجزبلةاشباءبأي"انظرواف!الكنائمى،

ا!اخلفأإلىوجههونحولفمه،منخرجكئيرادهالأنملبكس،هنللحينانئقم

!بمهرضفيوفعأفقدأيولثانوسوفبقهوأها.نفسهالشبطانوأخذ،ويب!ىوتفزر

نفسهاسلمكئيرة!ابالنطبعدوهكذا،فمه.هنفبلهونلتت،376وخرجأهعاؤهوانهرت

الدثمقية.377

منهمقوهاالميمميح،أهانةوجحدواالأجنادمنكئبرينانخدعالزماقفلكوفي

الذينأأوهم،خيوفهم!اجلوعيرهمالكراهاث،لأجلوأخرونوالعطايا،المواهبلأجل

وانخدعضلأحيثا،الكنائسإحدأىافييخدمكانالذى،378الكاهنئاوئكتوسهنهم

ومالت.لحمهكلدودآجسدهمنخرجأفقد!،اللهأدبهوللحبنلك!منام؟وسجدبالعطابا

!أنبه،الناسليئبرربنا،منهانلثملكن،الأصنامعبدالصعيد،استفوايرون،937

وبوجع4الطرلقفقطرحوهننانئهشدةوهن،جسدهوانهرىالدثممع،مل!انحللحمه

فلكفيالمسبحد!منكدثبرولكن.الجحيمإلىوهضىماتجعميم،وإكراهعظبم،

،الايمانفيا!لمسمندثمجعقأ،الهمةاهـامنعاليينأ،النفوسعلبمياستبانواالوفت

أlهصر،08أميرارئاهبوس،منمالنبن رأصمه!مواا!اوثانجمادةنتضالذىأ

فيالمئفمطواكثيرونوأخرونالقائد.اهبليانوم!راس3قطعوافراكبهوفي.بالسيف

53.وركة0،1سر.استيدين:النصفي37؟

.ofورتة،اسطر.وانتدتالعا.وتصت:لمنصفي376

,Theophanesء97-.08:يي!انظريم؟ Chronographi

.Theotecnusثيوتكوسالاسمصية78؟

,Theophanesكا!"ءكا.81يمظر:طيهة.اسقف!رونهومم؟ Chronogr

,Theophanesءة.81:انظر.مصرولاا4دوقلرتيميوس،هو85؟ Chronogr ? h

اليلتان.حزورةشمهفيالوالعةاليمزنطيةاطاليماحدوهوترما،المشمودلد51؟
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بكلهملالئامحرلاساحراالملكاحبأوف!السميح.هحبةطأجلهثبا!نة،مواضع

يلفع،ابنتهعلىأ11ثوادصارانهحتىالمتدار،،382بهذاوالشطارةوالنهبمالنواحش،

وماثبيئهخربو!عزم!سحربهنهفيكانوبينماوهـلمطلبها.ممنلأيجسمها

أهرائه.384نوعامن!الملكغدكانالذى،الخصيفيلك383مبمالأنتاضتحث

فاهرحتيتة،لهليمىالفسبحفالهماجمبعأنبببنأنالعاصي!وليانسواراد

نيطلسهثمهأدداكانالسذكيأوأبأورفعلبم،الذى،سل!مانهيكليبنوااناليهود

البهودفاجتمعحجر.سكلىحجرفبهينركلابأنفالهالذىالرلباقول،385وكملالملك

أنحنىكئبرة،أشياءوجمعوا،نحصىلاوفضةذهباواعطوابفرحصقعكلهن

انياساالعاصميهذاوأرسلفضة.منعملوهاالبناءألاتوسائروالمعاولالمجارف

الأسساسبحفربداولماوبإسراع.باهنمامالعملبصلرلكيالبناء،علىليمفوافبلههن

منعاصفةرياحبغنةعليهمفئاوتالبنياء،فيوبدأوا،عظيمة(موالاأنفقالقدبم

ألفمائةنحوالمقدار،بهذاكانالذ!ي،جميعهالكلسبحفروئإءالآربع.العالمجهات

النهارفيببنوهماجميحوكانوبنوا.ايضاالبهودفنجلدواحد؟مكاقفيمجموعكبل،

,Theophanes,.81:انظر.Thalassiosئالاسيوسيدعىالصاحرهذا!!؟ Chronogra?phia

تبليله.أئرناثمومندارجتحيرالتييرهذاانجمر55.ورتةانسطرالرلم.:النصفي8؟ر

,Theophanes,18.انظر:ئيوفانلس.غدواردهومامعالروالههذ.لعطابى!!؟ Chr o n o gr ? hia

علىاولها،هراتثحثلمر!الم!لام،عليهبنا.سليملنالذيالسعداو،سليمان!كلانبالنكرثلير؟38

عهدنيوثانيهامم.هق052-515عامالمصدبناءاجمدو!3.،ق588-587عامنصر،نبوخذال!لكيدى

للمرةبنا"اجمدو!ق.م.ه017عاماليهودبهاتامالتيالنتلةتمعكعدالم!لو!ل!،هلك،الربعفطيوخس

يوكدوماهالرومانبمعماعدةمم.هق04عامايهودعلىحاكماضبحالذي!رودوس،اديعلىالثانية

التج!ارمواضعمناليكلبتطيلرالمم!بحالصبدجماممنهئىإنجيلفيوردهاالقرةلككفياليكلد'و

02(،00)التاهرة،هتىإنجيلانظر:.لصوصمنارةجعلتمو.وانتم.ادعىالصلاةبتييتي:قلىحيثيه،

05ص21،الأصماح rالأولالقرنصنالعمتيناتفيوثالثها34.ص523الاصحاحيضطهانظر

بهدمهالريانالامبراطوركامثمضدههبهاكاهواثورةائرعلى،تيتوسالرومأنيالقاندايديعلىالميلادى،

نحسريمضهااليهودعلى!ودمح!بمومهينرضام32عامفيمرسوهأواصدرمكالهوحرثصنهئبقىها

إتهافالمميوطي،الظر:اليكلءضفلياهاميالبكاءلهمليممصحالمامفيواحدةمرةءاالمئصايتلغولهم

91التاسة،ا،جاحمد،رمضاناحمدتحفقالألصى،يلمصمداشمانلالأخصا ،Mعاللا-241126ص

العرا!العالمفياامودعلا،زبيدة21-7،22-58صالمهكىهحانطامالمرادحانطغكل،!صن

ry-.,rrص،(3002هة)القاكل
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!أفإناخهراأوأ.كلمهقدارولاعمروهما!سئببنولمكئيرة،اباهاضعبواباللهلهبطم

وكانوا،بناءهفيارادةلهليساللهاننظرواعاصثة،اهة.انهمبما،الأنجاساليهود

كلهم،وأحرقهمنارااطأساسهنخرجتاطاياماحدوفي.وإكراهمنهمبتالميبنون

يئجاسروالمالمرهوبالانئفامهذااولئكراىلماوهكذا،.هناكوالوا!نوالصناع

الم!ان.386ف!لكمنيقئربواأناصلا

إكللادانرهوكاقنور،هنالسماءهنالمكرمالمحبيالصليبظهرووقلتذ

ظهرالذيص،والاشراقالبهاءفائق،الزيتونجبلحتىالجلجلةمن،لمعانهيائمرق

سائروفيالكئب،388فىالأسطراطراففيالصليبارت!مممولاكد!.المعظملتسطنطبن

الساكنبنالبهودوأنوابلكنفنطالمسبحببنأثوابلبس،الأثوابوفيالكنانس،أواني

يوجدكاقويشئموه،الصليبيبغضونكانواماوبصقدار4وبأنطاكيةبأورلثمليم

ألئوابم.938فيأكئرهرسوصأ!أ

عدةاماكنإلىفارسلالفرسابلاررإلىيمضيانالعاصييوليائسواواد

هوكئاقا!نبعلملكيشبطانية،وأسحارنعزيماتبعصلواحنى،الأصناملكطةأأطلبا

كلالوقتهذافي"هكذا،بقولشبطانيخبرفأثاهالأبال!ممة.بقوةالفرسيغلبانهزهع

نبعوهكذا،معك".أحاوبانأفي!ابندئالمربخوأنا،الغلبةونمنحكلتبعكالالهة

أهلهاشنمهانطاكيةإلىانىفلما.الفرسإلىومضىالعمر،المبت،المنافقالملك

وأتىنحسركوهكذا،.بلمسيحيينكثبرةشروراهناكوعملعظبما.031وسباباشتائم

ثولي!انواصلر:بالتولئيوفثيساكلقىبينما.المهمةالروابةهذ.لتاصيلبنكرالمخطوطةهولفينفردم!ر

الووسادعىمدتعصداودمياوصاليهود،هبديينىداناهر.الردط،حكملمنصمةيممعىكانالذيالنمرير،

ا!لىسياءعنكحئاحنر!نوب.العملتاعلىليشرتالمصيحهة،ضدمتئ!ددامعارضاكان

الحاهض،الليمونمنموليوسالفمفئىتماماولمرتصرصرريحهثالأو!لفهاهو!هنالمخفة

لوهاخهم.نهفةووضثحميعا،الئتهمنلرايندلتالعمليواصلوناليهودكانويينما.حهزت!كانت

انظر:

,Theophanesءكاhiء.81 Chronogr

Wوركة4،.سطرللهها.فلون:النصفير87 I.

56.ور!ةه،سرالعمنور..:النصفي"ر

,Theophanesاكءphia,.82الظر:.ئيوفاليصعلدواردهوهاهعالرو!ةت.سهـسالق Chronogr

56.ورلة515سطرلخيصة.ومم!هاثشتالم:النصفيله؟
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هنشاباولواجنساز.ه!النرس،الرومارضبينفاصلهوالذىالنهرالى

معلرهةليممتلأنها293كثيرة،هاكلطعساكركمعنحمل+ل!ضاحكاللطك193كالالنرس

فساحرقالنرس،هنكاقبأنه!عرفلملأنه،العاصيصدفهأو!دأ".الطريقهذاأفيأ

بهاكانالنيالمذكوو،النهربهافطعواالنيالصغار،المراكبمنهعمكانماجميع

4Tوان'3صعبةعدةاماكنفيواجازهمالبرفياخذهموهكذا،العدممكر.هأكلجمى

فيعمكرههحيولبائسالعاصيومكثهاربا.وهضىئركهبهاسنهزاالذىالرجل

وهنالطرلول؟كيبفنحيروا،أوفا،واحدةجهةهن،ينوجهونا!نيعلمونلاالبرية

وحصل،عسكرهفهلك،المأكل!شيئاهعهم!بقلمان!ءأبطعلهباخرىجهة

،الحيواناتهنفلكويخرلمحوابهمأكلواحئىالمتدار،بهذاعظيماجوعا!ه!سهم

بولبائده!،الكافرعلىالثهرجزوردفلكوبعد.الطاهرةغير،النجسةاكلأربعفواث

ودخلتالأبسر،جانبهفيطعننههنظووة،يخرحربةوافنهحطفلةعلىجالسهووهما

للمودةاأنظرابقبساربة،اجتاؤلما!انه،العظيمباسيلبوم!بصلاة!ا!البه.493وكانإلى

بعضهمابهابراسلانكاناالني،الكثيرةوالمكاتباتوالآلنةبينهماكانتالني

أنهأوثمابوللائس؟الكافرهذاإلىبنظرحلىالكبلرباسبلبوسا،593هضىبعض!صا

فلماهنه.ا(كلهوكاقالذياليثمعير،البتسصاطمنفليلوهيصبة،لهأخذأفقداهلك

الحشبشوهومنهلهلمسهثبةللقثبيىبؤنىانوأهرضجكالملحدنلكابيه!أنظر

أيهابعدل"علتلهض!هدبنه.أعناعوضط!لمالحبوانات،693منهننغذىالذي

الذ!طاهـلمغذاءأهنوانتهذا؟لكاهدبتهنهاتغذىالذى!ائيهنلألي،الملك

56.ور!لة17،مطر8اللمىمنالنرسمنك!ثعا!يؤانالأساصفييلعلرةهذه81؟

57.ور!ة4"1،سر.مواكيل:النصفي*؟

57.وربة،هسطرصمه.:النصنييوو

المكسلنصسلىطعنوغلمارال!ا.!يةغد!مصرعهللهار!يةراىصليانلىالنصحيةاليولية"؟لنهكر

موليلن.دمرثلضله!ثلاملورسالالهكالممصرخضاراسا.!لى"لهضالواهفهبالصلييرالطونلمذى

Chronicon,.41يتلر: Paschale

57.ور!ة15،سطربعض.يمضميهايراسلواكانواالتي:اللصفي*ر

58.ور!ة2،سرالييوالك.منهئتدىالذيالينمث!و!:اللصفي"؟
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سليوم!؟لا1ا"انننتالملكلهلي.7593و!الواطهتكافأشأ!واناتينمبههنهننغذى

لمبأنكاوىماعلىطانيأنا،هنأصفكاقارادالفرساألاهنرجعتإذافإني

ف!إنعالبا،يلنسرساالالهنرجعتفت+اقالقديسلهوق!بعد.نعرفني

عاجزا.893!كونهدميحي

جمعأيامولعد،طريقهفيالمغنصبوممار!حينهإلىالتديدم!هضىوهكذا،

تضرعوسحلواإلشاهد،هركوريوسالمعظمالقدبيىهيكلفيالمسيحشعبالقديس

بولبانسيهلكانالةهنوكبارا،..ةطلب!نصغاراال!نمعب،كافةهحالليل993طوال

أتاهبدموعينضرعالتثبم!كانوهيا.راحتهموالكئاثسالمسيحللنوياخذ،العاصي

هكبهفيبالرهحالعاصييوليائسضربهركوريوسالقديسبأنوابصرمنظرآ،

ابصرعجبأهنلهفيالينظر،هركوربوسالقدبسايقونةإلىهضىوهكذا،فتلله.104

طكهفديولباندم!العاصيلأنلله،مجداأ!وا2054الذلفمعبضالدها،بقطررمحه

وصجدواالصعجز،العجبوعاينوادط،بقطرالقدلهيىرمحفنظروااجمعهمفسارعوا

الدمانسكبولما.اللهسكلىافئرائهلأجلبوليانسسكلىالائئفامهذاوجرى.اللهكلم

الشابايها5قائلاأعلاإلىوألتاهبراحتهالدمهناللعبناخذفمهوهنجنبهمن

الشتيةنفممهسلموهكذا،ةشاهئابي404قزحتوعلبلتيذبحلتيأنكلأجل304الناصرممي

.4.هالشيطانواخذها

العلأولنلتئمبهمنهتض!ىالذىرواهنوفت&A41لك،اطيتمنهاغدىالذىتفىمنلالي:النصفيثو؟

58.ورتة،3-هسطر.كايخش

الصحم.عليهلممصيحضاالمتصود*؟

58.ور!ة0،1سطر.طول:النصفي!و؟

58.وركة11،سروالكبلر.لصنلر:النص!هـفي

ويفولصئسه،علىثالمماالمغلصالمصيحككوغدهاللثمق،لمم!ماهراىبالميلاقالروالةلؤلأ!

انظر:الرويةت.السيحدون..صضدادله،جوليلىالاهبراطورواكلاذطيلمركوريوس

042eء"ءبيChronicon Pas

58.ور!ة16،سطر.اللهشصيلهوض!:اللص!!في

95.ورلة53سطرناصرى.شأيا!لاهالطوألىوالتا.:النصفي؟مه

.9Dورلة54سطرلكرح.:النصفي"

مصرعصصلدلرتافيالمصدرا"الأراهص.حوليكموتصلال!كاصيلهذ.كلككرلممرلفانؤد*4

.-.ه3iصالاممراطور،الفلصوتاوليغسهصرعالحميدهعد!ر!الاتمةلملريهمةالظريوليفص
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الصضرليإلىاطابالممةمنأ11واحدارسلالنرسبحدفيحياهذاكاقوغدها

عملايليسراىفلما،ناسكهبس،راهبالطراقفىوكان.اريدهبخبر!أنيهلكي

إلىجواببغيرفرجعالطرلقا.أيجنازانيقدرفلم،المضيمنومنعه،صلاة

الذيبالأهرأيوليائيىأالشلطاقواخبرأبالجوابا(ئهلغويغنجطأ؟لمفسألهيولبائس

سمعفلمابوبيوس.اأهذاالناسكواسم،هناكإلىالذهابمنالراهـالهاهوهنغكاق،

ألم!لميبيدرجوعهحالفيبانه6.8قدمم!ا!أوادىعضبالمئميطاقمنفلكيولي!ائ!ى

وافمرافهم.دولنهفيالملث!مبنمنواحدوكل،رهبانيشيءكلاكلارضاأعلىمن

المختصة0104الدالةهقدارصفطريقهمنالشيطانبصنمنحالراهبانمممعفلما

كانالذ!ي،هالهجميعفرقمكانهإلىرجعولما+اللهعند804الملاطكيالاسكعبمبأصحاب

الناسك،بوبيوسالراهبفلكفوجدومضىاءا،والغربأوالأبنامالفقراءعلىله،

جسلمأ.فوقأفضمائلهفيوفاق،ذلكفوجدعظلصأ!ا.راهباعندهوصاراللللم!،

كارياهثينةوفي.الأبالسةعلىالرهبانملكهاالتيبالقوةصقع،كلفيبكرزوكان

عالتهمكانتكمافاتما،904هظلمامكاناهناكليحفظواوحراساأجنادابولبائسنرك

فنحماثوبعثمانعزيمات.وبعزمذبائحويعملهنكإلىبثخلكانالنجلىلأنبنلك.

عارياث،،شعورهنهنأتاهعلقانساءداخيلهفوحبدواالمكانف!لكالحراسالجند

داخلالنجسسةصنائعهيعملكانالكافرطان؟مشقوقةوبطونهممبطموطة،وأيثيهم

هملالئاصندوقاوجثواأنطاكيةوفي.الفرسيغلبأقأأهزمعكاناقوبسألهماحشائهم،

فقطأناساينبحولماسحاره.طاجلفبحهمالذبنوالأولاد،والنساء.41الرجالروسهن

,Theophanes,41-42;.82بمحalsoJ.يضما:نظر Chronogr ? hiaجChroniconPaschale

e Emperor Julian!مBrowning,th".0391ة(ur JulienerepmeكصsiraP('لمBidez, La vie de

.-.7691(London)

95.ور!ة1،9سرهمم.وعل:النصفي!!

النرةيانمدي!ريما

لهال!انهيفدها76،ورلة15،سطرفيسردحيثالكفوتي،الزىالمحنكييالابمككلالمشمود!!هـييدو

كنوتي.

06.ور!ة4،سطرهقما.:النصفي4

.06ورلة0،1سروالنمما.الرها:اللصفي
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فاقانهحنى،ونفاقوكنرسحربكلعالما3وكانودببةوسبانأ.وكلالجأوبهانمبل

كفر.ولأجل.ب!ا!أوثانكلهرجاؤهوكانئقدهوههالذيناليونانيهن،كلعلىالمتداربهذا

الصرهنلهكانالالهيالسيف!طعهولما.وفلكهوجسدهنفسهأضاعأهانتهوعثم

ومعائموثةصاحبة،الدنسةننسهواخذ(شهر،ونممعةسننينوئملكسنة،وئلاطثنواحد

لكي،هناكمرولدىحبث،العذابهكانفيا+هصى،العمقفيووضعهااليئميطان،

أصحابه،ض!هالنج!ىجسبهوأما.للمسيحوأعداءا،ملوك!!أكلاهصالأنمعا،بكونا

خافواأضداعجباهنلهيا،اولئكعاينهفلماخارجآ.ألقتهبلئقبله،لمالأرضلكن

المينةالحبواناتاعضاءهعوخلطوهجسدهجمعوافلكوبعدعظلما.خوفاالرب

نتانتهم،هن،هناكالوقوفعلىأحديتدرلمأتأءاحتىنتانن!وتزالتودقوهم.

العاصى(يوليائسفلك)كمل.النجسجسدهمنبنبعكانالذ!طالدودومن

938ايوبيانوبىتملك

6-يم36) iمس)

ودبعيا،هذاكانيوها.عشروخمسةأشوئممعةابوبيانوستمللثهذاوبعد

يوليائسبعدتملكالذىألف،093وهوعلىرئبسططاوكانمسبحيآ،،العبادةحدمن

لطولالملوكب!ةالحللمنحلةسكلبهننفقلمأنهحنىجدا،الفامةطوبلوكانالعاصى.

قامته.

استطيع193لالأني،الملكهنانعزلأنأويدانا5لعساكرهف!اطايامأحدوفي

هدميحبونئحننحوههنفقةباصواتكلمهنفواخفبة."293حينئذديانئ!همأناساأسودأن

اجلمنودفنصلبالذممط،المسيحيسوعبربناونعنرفونؤمنالعزيز،الملكأيها

صالككلإلىأوامرهوأرسلعظيما،فرحافرحهنهمهذاالملكسمعفلماخطايانا".

الكطةمنمننحلنكانواالنبنجمعواسندعىالمتدسة،الكنبسةكراسيبنوطيد،الروم

ه.ول؟
.06ور!ة512سطرولهاب!.:النصهي

حالةفيالامممنهالةكحنف،هرم!اوثويخالوسوصحتها6.اور!ة8،سطراو!الوص.ا:اللصفيو08

كالنص.نخللاخىصكمابالمغطوطةالويردالاسمال!نغدامأئرناو!لمفاطه

*3،
,Theophanesكا.بم?.84الظر:لالعياث!.الفةو!ة!اندكلناي Chronogr

.IIورلة،11سر8لمث:النصفي

.61ورلة451سطر.خيانة:النصفي193
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لاالنيواسوارها،الأهالةرسمله!كنلياق،العظيمثدلداسيوسوكنبوالعلماليق،

عاا4.افصىفياطاهانةوثبت!ماروهكذا،!ها.!ب

انكرةإلىوانىالتممطنطينية،إلىانطاكبةمنايوبيانوسالملكواتى

وفيوهالتا.هسموهافطراأكلأوإهناكداثوسطانا.493!سمىموفحإلى3893ضحطيه

وكانالبيسوت،أحدفير!الموضعهذافيكاقلماانهغهيخبرالناريخهذايخر

لم!ض!اأامراته،خاريطه،و(ما.وهاتالكلسرانح!ةهنوئائموشفمرضالبناء،جثيد

ابوببانوس(فلك)نمبه.593تفرحلمهلكا،نظرنه

693والنتيانولمىتملك

م()364-375

ثبسلمنملكااننخبالذممطوهوسنة،عشرأحدوالننيانوستطكهذاوبعد

وأنىالضلكواخذهدمميحي.انهيوليائ!ى،793بمانناهقدكاقأوأهذانليقية.بمثبنةالصماكر

نسواحيالىهوومضىالضثعرق،علىملكاوالم!893أخاهوجعلالتسطنطينية،إلى

مدلئمارباذئباوكان،004أريوسببدعةهتمسكاالكافرهذاوالمى.993وكانالمغرب

الصنرى.بالطما+ليا،نصةاي3ه؟

Chroniconةكهـءإنظر:الصيرةبيثينيابليمورىإحدىوهي'Dadasthanaداثم!تانااى"3 Paschale

84.,Theophanes,Chronogr ? hia

62.ورقة11،سطربه.!حتولا:لمنصفي

فيالاسمنهالةبحنففالنتيكهبدممهعروفوبرفالنتيانوس،والمتصودوالنتيانوس،النصفيالاسمورد"؟

العزهاياطرةضمنفالنتيكوضعفىالعولفيخطئوضابعدها.رها62،ورقة12،سطر.الفاطحالة

العزءعلىإمبراطوراكانبلاليلزنطية،الامبراطوريةبالممالمعروتالرومالية،الامبراطوهـلةهنالثعرقي

العزءعلىإبراطوراوالصمهكلنالذيالو!فيم(،36-375)4الرومفيةالامبراطوريةمنالضبي

كتبوالصكتابةهننجدلاالاسمقابةفيا!أالمولفانإهاالظنواظبم(.3641-378هنهاالثمركل

ثولي!ك.بعديضانالنتي!يضعالذيثيونطيس،نهحعلىصارإنهاوالتاهـسض.الممردنيوبدانالثتيان،

,Theophanesءأ"ء4بم؟8كرن Chronogr

62.ورلة،)4سر.يوليانوسهنانفىاولاتا:النصفي*فى

علىإميراطوراصارالذينلأنز،ضاوال!شمود62.ور!ة16،سر.والساخو.وعل:النصفي*ر

--ervA)4الميزنطيةالاميراطوريةاامممالمعروفةالرومالية،الاممراطوريةهنالثمركلالعزء ru.)

,Theophanes,45;.85ا!:فظر!و Chronogr ? hiaجChronicon Paschal

Chronicon,.45لنلر:مه Paschale
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سمعظمااريوس.إغثادنتضوا04المصاكنليالصائرالمجمعاهلوانالمدمبحبين.

وابطلوأبسادالمحمع،عملواالنينالكطةرؤساءحميحنفىللهذا!الملحد!ا

اولنك.204أثاههاالنيالاعقادالنا

غدهنهنفصلانراساقلهانبنا،انطاكبةخارجولدالزهانفلكوفي

رفب!نبهما.

بتالامراةمنهلكية،3."اختطفهرنبةذاكانوودانوس،لهيتالىواحدأوأن

بالرتبها،صنعهالذىالظلمالمرأةنظرلتولماواخلالسها.موجوداتها404فرنيكيلها

اقأمرقضينها،أهنأوتحققذلكالملكسمعولمارودانوس.على.4هحانقةالملكإلى

فلمهالها،تأخذلكيرودانوسإلىالمراةفرجيعتمالها،للمراةيرد

ايضآ،الملكإلىفوجعتوهددها؟نوعدهابل،الملكلآمروودانوس604ينصاع

رودانوم!.علىلهابحكمانطالبةباكبةفاننحبلئا،الخبلسباقهكانفىووجدنه

اختطنسهالذىالص!معرودانوسواحرقعظبمة،نارابلئمعلوابأقالملكاهروللحين

لها.704ملكاالمنكووة،للمرأةلهكانالذيالم!جمبعواعطى.المرأةهن

والعسودةأضحلهاثبعمللليونسانيينإفناالنجسوالسوأعطى

شرورالهموصسذءالأرئوذكسيين،علسىونصردالبهود،وأكرم8404لكوثان

رؤؤممهم،قطعتوقىمألرديه،علىكثبرينأناساوامطشهدأنطاكيةإلىوينىسكظيمة.904

هنكثيرةكثرةوقر،المغربفيعملوهكذا؟العاصي.النهرفيأسقهموفوها

,Theophanesءكاphia,.86انظر:.Lampsakusلامبمملاوسالاسمصحةاول Chronogr

,Theophanes,086ايضا:انظر!! Chronographia

conءالظر:الهضا.و!رنيمميا!ارلوالخصيلهالصمر،يراللوفلتسهذارودانوسكلن؟ول Paschale5ك!اءغ

047

بكبالكهيي!سامحثالهونالية،الأسماءإلىاثرليوهوالفصحية،للحوليةتبرنيكي،الاسملمهـص!ة

لرملة.وكانتوالصيئةهالمتأخرهالصثانيةفيبلىالكحمميكة،الرونانيةفييحثلمو!ا،كليةإلى"الليتا

Chroniconبع.47لفلر: Paschale

63.ور!ة8،سرهفه.:النصفي؟ول

63.ور!ة01،سرانف.:اللصفيم!

Chroniconء.47الظر:للرو!ة.لضلالتيالشميية،الحوليةصل!هاالمرلفانييلوول7 Paschale

63.ورقة16،سرللاوئلن.وييلواضمالايصلوااسئيدلىالرونان!اعلاأفيسوالسوان:اللص!هـفي

,Theophanesكا.!م?ا!.ااضا:الظر4مه Chronogra
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انجهااخنتوتصرده،والس!موةراتلماشجاعةمدهيحيةاهرأةوأنالمصيحين،

اسماحلهننحنشممئانمهدلكيال!نمهادة،وتلأنه،ولدىيا"اهاثميكانلةالطنل

!للا.المسيحيقصعضبهوكفخزيواليىنظرهاولماالمدمبح+.

هلكه:هنأناسعةالممنةوفي

وبنعالبمهكبالوكيا،فيساريةعلىكهنةرنبسالكببرباسيلبوسالقدبسصار

والساخاهجمرا!أموربهذهوالنتبانوسعلسمولما.العالمكلانار

ولماالأرئوذكسببن.المسيحببنامانةوعثوالرأىسيءأنهبماوهراسلاث،4.ابكنابات

الواجلبا"لي!ىقاللكنههعونة،لهالملكيرسلاثلم1والفطثوالده!بينالحربناكت

علب!ولتمرهوال!م!الملكحدةالصميحبوننظرولما"اللهمحاربلرجلاحدابعبنان

ئمانين،العثدفيحكماء،رجالاوشفعاء،وفوداارلعملواويببدهم،بفنيهماقيربدوأنه

أفلمإنه413والسالملحدوأها.والدي412وغيظغضبليهدؤوالكييوفضلاء،هنطقيين

الزهانذلكفىومات.حملنهمالتيمراكبهممع"يحرفوااناهرولكنهفقط،يقبلهملم

الذيأوهو!سنة؟وأوبعينسئةالك!وتوئاسةفيمكثوأ!!الكبير،اللامميوم!

!أجلومضايقاثواهراضوأحزاقعظيمةمنافىرئاسئهؤمانطولفياحتمل

وعينأ.)فبهاراحنهأخذفقطسنينوسلتاسنة،أربعين414اطارئوفكسيالابمان

وعنبواالأريوسبين،فطرده،415بطرساسمهابطرك!!اعوضها!ارثوذكدميون

أحيث!،روميةإلىومضىفهرببطرسالبطركواهاوالن!مماء.الرج!هنكئيرين

وأماا!لمنجدة.وأالمعونةمنهوطلب؟لالهعابداوجلاوكانداهاصص،416الباباوجد

فرحبن،والمعازتوالزهوربالطبولالأرئوفكسبينكنيسةإلىفدخلوااطأويوسين

64.ور!ة9،سطر:لمكثيلي.النصفي041

.8Irv!امههاصريعاوسئطالرنةععركةفيفالنزحاربمالنينهالنربيونالقوطضاالمئصود411

.46ورثة،41سطر.والسوعض!-يطوا:النصفي412

64.ور!ة15،سرطيس+.المولفكتيحثفالنزلاسم.ثليدثمكليلموضعهذافييفابلنا4:ا

الارتوفكمميه.الاهاله:النصفي

ئاريخيلمننع،دنساويرسانظر:اصام.ئمانةلمدةاشميوسوفاةبعداليطركيةكرسييطرسنولى415

.ه-ه4oص،اج،إلطلركة

روها.ي!ام(،)366-384الأولدامالموسالهالاهو"ا
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ومعحبوهم،وعروهمئيالهمومزقوا،البناتواخدطنواونجدموه،اليكلإلىودخلوا

لمحطيورأجدمادشورموابعضد!ن،وهالواهن!،ولجواالبلد،وسطفيعاري!اث

!لمئأكلها.والكحب

هلكه:هنالعائرةالسنةوفي

افكسننبوم!.موتبعدمن418هاديولالنلكفةوئبلم!أطا417اهفروسبوسكان

ك!ة.رئب!ىبعملوههنأبدمببااليئمعب،ببنفلماعظل!موهلاجهماوهةصار!أفمدا

شريفعاقلارجلاأنهبماامفروسيوس،فأرسلالناحبة،للكفيهوجوداالملكوكان

بنعمةهادلولانن،إلىاهفروسيوسانىفلما.واضطرابهمالفمعببفبىءلكي،الجنى

العنادعوضوصلحا،سلا!اببنهمفيماصنعوالفاظه،أقوالهوبحلاورة،المسيح

واصطنوا،واحدةومعرفةواحد،وا!طكلهموصاروابل!نهم،فبماكانتالليوالئغضة،

وأمركئيرا،فرحبهذاالمللثسمعفلما.لماليولاننكهنةوني!ىوانتخبوهامفروسيوس

بسوعالربأبها"أشكركقائلاال!ثمعبكلامامالثهالملكوشكرويلثمرطن،بئغمدبأق

أفمئهوأنتالأجطماد،ليروس)؟(الان!ممانهذاأفمتأنالأني،الكلوهلك،الإلهالمسيح

بك".الإلمانالناسوئعلم،النفوسليثبر

لمدبنةبطربركاباللاهوتا،المنكلمالعظيمغربغوربوسصاووحينئذ

كانوا!نالكبلير؟وباسيلبوس،أنطاكيةبطربرك،042هلاطئوسبمؤاؤرةالقسطنطبنية،941

لمالتسطنطينيةبمثبنةفيالنينالمدهيحبلينانإلاالكفوت.رئاسةيلقلدانيؤثرلم

إذوانوميوس،أريوسبدعةفييقعوالالكيكهة،رئبم!بغيريمكئواأنبقثروا

القليممةكنيممةخلاماالهراطقة،علبهااسنولىأ!!التسطنطبنبةهلينةكنائم!كلكانت

رؤساءكاقالزهانفلكوفي.العبادةالحسنبنللمسيحببنكانثافإنه!!اأندمطاسيا،

اسقفعريغوربوميطأهسماالعبادةالحسنينالعجيبينالمعظمينالنضلاءالكعة

هطراقوابلتيوسبالجد3،بامميليوسالنثبسأخووبطرسنيصنص،421

الناط.نه!ةكهنف.اممروز،اواهيروزيوص!التيسهو417

ميلان.ملينةاى41

381النويالزىثراموريهو41 937-( Gregory I Nazianzus.)م

م(.361138-اهنالترأفيتولىالذىMeletiusهليتيوسالصييحالأسم*4

الهديثة.نيثىاونيم!وس،هدينةضاالصانمود421
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وصينور!وميطالكببر،اقونيه،23"وباسبليوساستفبيممهدبا،22"ويمفلوئيوس

الصننخبقالمنطقيينالعلماءهنولمجرهمماديولانن،استفوامنروسيوسالئاولوص،

..0424وفي.والننثانوسالملكونوفيالنضيلة.في

الأولى(ثاوهـوسعيويىأتملك

م(1937-593

هلكهأ:425منالئالئةالسنةأوفي

الآب،هنالمنبثقالمحيسيالربالتلس!،وبروحالمقلدمة،ا!اهانة...في

المجمعوأهامعه.هنوكلفلعنوه،الروحسصرمكثونيوم!،وأهاأخرها.إلىوتوابعها

ل!لابوالجلسة،العرشفيومعاللمساو!طأنهأوإالتل!م!،بالروحفاقرواالمتثس

س!بعةووضسعواكامسل؟وإنسانتامإلهالمسبحأنوكنلكحتبقي،إلهوأن!ه،والابن

الجدبدة.826بروملةأفالدبوهااسماالدسطنطينبةلمثبنهوضعواوحلنئذفدط.فواثبن

.66ورفة،51سطر.الميعميليه:النصفي422

.ك!4
66.وركلة5،1سطرالتونه.:النصهي

دونا!أولثبودوسيوسعنللحديثفجأةالمخطوطةلدتد!ثموفالنزفالنتيانصالكحمينتهيالحدهذاغد424

ننصرانيمكنولا.الأولئيودوميؤستمللربدايةسكنيكونانينبفيكانالمفقودالعز،انينيهصاتميد،

بممببهذااناومفتود،الجزءتاأقإدركدوقبالنممخ"لامالمخطوطةناسخانإما:زاويتينهنإلاتا

المصرية.الكئبدارموظفيايديعلىبعضهاوصانالصخطوطةاوراقتداخل

ص-..-3مفي3مدهع.التمظنطيتيهصالمرلفحديثعلىبناهيلتاريخهذايعم!دتجنا4كز

منبدصةم،381عامالقعمطنطينيةفي!الني!ئثئالمصكونيالحعمعحوليدورالحدلأثمنالعزءهذا!4

انهعرهوالابنبالأبالمتعلتةهالصابقنيعةمجمح!اراتالمعمعتاارو!.ثيودوسوسالامبراطور

هذافيتفرركما.والابنللابالحوهرفيهصاويةونها،الأبصمنيئثةالتدسالروحانإليهاضاف

عاصمةانهاباغبارروها،ب!الثانيةاليراركيةالمكلنةلهاالضطنطينيةب!يركيةتكونانالمحع

لطتكنيممةوكنلكانطاكيةكنيعمةiالرسوليةالاسكندرا4كنيممةحفظةاثارالذىالترلروهوالامبزإطوريه.

هي:صةهغمرةإلتتافينيقةمعمع!اراتعلىالاضامةالشطنطينيةهعمعهـاراتحا!و!المض.

صرى.لاومايرىماكل،والأرضالساءخالق،الكلض!طأليوا!دبل!.ارمنا

إلههنحقإله،نورهننورالدصر،كلقي،الآليهنالمولودالوحيد،اللهاانالمم!يح،يمموعواحد2.وبرلي

ش،.كلكانيهلمذي،العوسفيللالىس!اومظوق،كرمولودحق،

مريمومنالقدس،الروحهنوتمصدالسواتههننزلخلاصثاهاحلوهناليثمرهنحناحلناهن3+لذي

وتائس.الندراء،

وكر.ونألمالنهطي،!حطصعهدفيغا4.وصلي
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وأحضرروصة،إلىلأرهمل،الالهيةالكنابةابنيه!علمانأرك.الملكواق

ضلمالصبت،ذفعهاثمهورافاضلارحلاهذاوكان!يمة،بكرامةارسانيوم!التديى

الملكفىا!أ!اماحداأوفييعلمهصأ!إ.وكاقواركاديوس،427انور!وسابنيهإلبه

صوأهاههم!بأ،هننصبوا!فوالمعلمجالسينابنطفوجدعنلة،سطىالنعلعهكاق

الذيالعاو!اهوهاهعلميالاوسانيوصاوثالاضطربهذانظرفلماإ.بعلمهصأصا

اهامكهننصبقيقنون-والتحميذنجلسأنبجلبمعلمهلرأنت؟انظرهالذييليقلا

هذاهلربصبرلاانهنكفاطلبانت،ونقفهمبجلسوا428انأألاونأدب!،ونعلمهم

قلبلازهانااجئازولما."خاصتهليعلمواحدكملرولدكننؤبأنأربدلأني،ثانيةمرة

انهووارادكثيرا،ارسانبوسفضربهنعليمه،فيلمعلمههطبعاضكبرأركادبوسصار

ناسك!ط(،وصارأحدا،بهيعلمولممصر،إلىسراوووبارسانيوم!فخافبقلاله،

م!.مل!

الكتب.فيهاعلىالثالثاليومفيه.وقام

ايأب.يمينصو!سالمممولتهإلى6.وص!

لملكه.ضاهلاالذىوالأهو!ت،الأحياهليدقبمعد،لهثي7.وايضا

بالأسيياء.النطقوممعدهلهسمعودهوالالهنالآبهوالذىالألي،هنالمنبئق،المحييالرليهالتس8.وبالروح

رسولية.هقعمةحامعةواحدة9.و!كنيععة.

الخطااا.لمشرةواحدةبسودعهواعرت.ا.

الموئى.مامةو+لرثىا.ا

أمبن.ثضيد.لمدسفيوالحياة.ا2

hronograءفظر:فظر:اللماصيلمنلمزاد ? hiء",Chronicon Paschale 4;51 Theophanes

فيلروم6رمتمال!د35-537ص0،691،ةالقاصاليزنطيةهالدولة،ال!ينيالظهـالمميدام!.3010

51ييروت،،جالالصليهوصحد"وئثفهموثينهم!ضارنهم 59 o9.9-ه4ص

_jyr)5هونو!اوسضاالمشمود+4 rj،)منالونديالمزهيحكمالأولثيولوسوسلى.خصهالذىم

الهوكل!يطمنها!نمركل!عزءحكمتولىفتديركاليوساهام.593علموفثهب!الرومثيةهالامبراطورية

ما.4يلعام)593-80لضوفيايضا

يللص.لضمطن!هاأثرداولد67.ور!ة14،سطرليس.:اللصفي421
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ملكه:منالممالعةالممنةوفي

علىواستجاشالتسطنطينية.942بمدينةخلينةوجعلهاونوراوس،ابنهانئخب

أقكافبخبروخرج،المغربنواحيفىالحرلهبطوصارالنا!المارد،هكسبميانوم!

.043البطربركنكطاربوسفلاتواحرفواالأربوسبهنفاجنمع،الملكعلبالمارد

ملكه:هنالثامنةالسنةوفي

ورأسين،صثرينلهكانفوفه؟إلىصرتهمن،كاملصبيفلسطينفيولد

ويشرببأكلأأمنهماالواحدوكالط.وافنانوسيهنانوفمأنفلهكانواسكلوفى

هع!ا،يلعبانكاناكثيرةهرارايسهر،والثانيبنامأأهنهماوالواحدفقط،بنظروالآخر

أيامثمانبسةبعدهالآخروعاشأهنهما!واحدوهات!لبلة،وأياماسنتينعاشاوأددأ

.431وهات

هلكه:هنالتاسعةالسنةوفى

ث.32ظفرونوسماهعجيباعظبماعاموداالمسطنطلنيهمدلنةفيأوفف

هلكه:منالعاشرةالسنةوفي

أنثراغائيوسوك!فلكآفي،لئمهرفيرأسهوقطعالماردماكسيميانوسغلب

منهنشورافطلبالاسكنثرية،433بطربركثاوهف!ى،وأما.شالنبانوسالملكقلرالذي

منويهثمهاالإسكنثريعةفيكانتالنياليونانبينهباكلاأعلىينقضكيالملك

المسبحببنمنوقلالواجداغضبواالبونانيبينأقأغبرلم.الأوثانوبسحقأساسانها،

وكانإمبراطورا.توحهوفاكروما،إلىمعامفيهونوريوسابنهوبصحبتهئيودوسيوس.د4.ها!ر

Chroniconج.54:انظر.1zغمراربحةلمدةف!إمبراطوراسنوهـلوس Paschal

r)81فق!ئؤةفيالشطنطينيةلمدينةبطريركاNectariusنيكئريوسكك4!ر iv-.ماrا!أحداثهذهوص

,Theophanesء601.ايضا:انظر Chronogr ? hi

مناياماربحةبيموتالئانيالط!ثررففيسواحعل.!فلصطين8"ك!م!إصسكداهـيةفيلمئوام!اولدا؟4

Theophanes,Chronogr,.701-601فظر:ثمفقه.موت ? phia

فيههوكانبالضطنطينية،ثيودوسوسهيداناوالثيرانميداقفيهذاعود.ئيودوسررسالاطراطور!م432

Chroniconبرا049:انظرله.ئمث! Pascha

ك!هاايأساسفىهـوك!كطيم!لوسالمطريركوفاةيعدالاسكندريةفياليطرمةكرسثاوملسممولىرر

55-57.ص51جلممطركة،تريخهالمصعانساوارسفظر:+سمورس.
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هنارادهناناراخنة،هعاواهرأه(وبلدةمدينةكلإلى""الملكوأرسل،كثيرين

تهثموك،راسهظئئطحائمالمومنيلزكوه،هسيحطا!واصيرئغمداناليونانيين

أفقراءعلىعلبهاالئيوالنضةوالذهبو!فرفوا،الأصناموتطحنالأوئان،بيوت

هناحداالمواضعمنهوضحفيا!أصنامغادهنيبتىولاوالصمماكين،

434.اليونانبين

الأصنامهباكلعلىالألهية،بالغيرةاباهيه،اسقفهاركللوس،أوالحرك

.435أليونانبينقللواهذاولأجلأساسئها،منوهثمهاأباهبهفيالموجودة

هلكه:منغمرةابحاديةالسنةوفى

ننجاوزأنبعدأإلاأشماسةالمرأةتصيرلأأبلمأنسنتة،ثاودوسبوسكتب

هنالشعبواسنراح،المنفىفيوهاث،الهرطوفيافنوهبوسونفىسنه.سلين

ضدئه.

هلكهأ:أهنغمرةالث!لأديةالدممنةوفى

المساكبننحسبكانلناالنيالملك،436حرم،العبادةالحسنةابلاكلبده،هانت

فمضىأنطاكلة،في438111عمودللملكهوكاق0437بلدهاالمرضىتخثموكانثوالغرباء،

هنهمطلبالملك!أنوالطرفات،الشوارعفيبسحبوهوكانوا،وطرحوهاطانطاكببن

لأجلولالمميماعضب،هذاالملكسمعفلماسنة.كلفييعطوهاكانواالئىالجائزة

التثبيىإلىالأنطاكيونقبالرالأنطاكلطن.وينبحعساكريرسلانوأراد،الملكةإهانة

وطلبالتسطنطبنية،هدينةإلىفمضىهنه.وطلبواأنطاكبة،بطريركملالجيانوس،943

,Theophanesء0901انظر:ال!وضوع.هذاإلىثروفانيساثمار434 Chronogr ? hi

,Theophanesءكاhia,0011ايضا:انظر4 Chr o n o gr

96.ورنة0،1سطر.حرمة:اللصفي

I.0الظر:,م+19rعامثرودوسروسزوجبحصلامات7؟4 IءhiاكءTheophanes,Chronograلنويلامظ

الئثيةالزوحةكالتيانهطعلصاالفصحية،الحوليةتعمميهاكمافحصلاهاوبلاصلا،امندحالمولف

والنتهاهيكثتثفالين!ك،الةحالأالأولىزوحئهاماارثونكمميةهكانثلألها،وفلك،لئيودوسوس

Chroniconء53.الظر:فلكصالمولف.لهمايتعرضلملندلكاريوسينلن. Paschale

,Theophanesأ"?ia,).01فظر:عودا.ؤليستمثالافيونثيسغد8؟4 Chronogr

04)هنالقرةلينولى!دىFlavianأا!اولفحلن!الص!يحالاسم5؟4 t - 38 I.)م
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البطراركنفرع.44الملكنظرولماللمعميح.ممائلاو!صير!ساهحهم،!الملكهن

ننسه.كلمنممامحهمووكاره،

وعلفلإ!انوس،منكاضا،الذهبفميوحناالعظبمثئرطنالزهانفلكوفي

والانموفجات.الرسومئدعىالنيوهيعجببة،ونعاللمكثبرة،أفوالا

هلكه:منغمرةالثالثةألسنةوفى

اجتياؤهوفي،روميةإلىليمضيالتسطنطينيةمدينةمنالملكخرج

عثمبحتملواأأنأعلىاولنكبتدرلمفلماكثبرة.لنبائحوعملواوطؤهابنصالونيكبه

بهذاالملكعلمولمادولنه.اكابرووجصوا،الملكيشتمونبداواوفب!ائحهم،بنسانبتهم

أمرألاموبعدهنهم.ينئقمهوافقاوقتايجدأنإلىصمتانهإل!،اضطربالاضطراب

ولما؟العادةكانتLZ.%-.61وفرطوباوبعملوا،الخيلسبأق!اجلالمدبنةأهلبدمنعدان

اوصىأكدأالملكوكاقذلك.ينظروالكينبالرواالأبواقالدثمعبسمع

الأجنادحبرتاجنمعواظما.رؤوسهملمطعوااجنمعواإذابان!والأجناد44االاببارخس

النهر.هل!لمهموجرىرجل،ألفعدثرخمطمةوقلالوابغنة،سيوفها

إلىمضىوللحينمالبولإلن.442مثينةإلىومضىضاكهنوكبوحينئذ

)؟(بدالةفوبخسهاهفروسيوسخرجفحينئذله.لبسجدامنروسلوس،443البطربرك

طكنلإلىئدخللكيوأئبلناتجاسرثكبف!الملكأبهامنكعجبلنا"لقدفائلاوجسارة

المسيحيين،إخوئكمنالمقداراهذاوفالتشبئا،سكملتهالذيالظلمتحت!ممبولمال!ه،

المفثسالهبكلهكانفيفثميكئمطميكبفأراهل،ونساءهم،يتامىأولادهموتركت

لأخذلأالذيالحاكم،العظيمالملكالمسيحأيقونةلنظرنظركترفعكبفأم؟الالهي

اللئينأواهما،الطلبفيبدبكنبسطكيفامالثه؟منوتطلبفمكئفنحكيف15بالوجو

إلبكلاتجلبلكيالكنبسةإلىلانثخلكيفلكنالمسيحببن؟بدماءمخضبتبن

سر..الغةالمطرارلئم!مهةاقصدربط044

محانظهااوالمممطنطينيهههدينهواليهوالناط،نهالهبحثفالاليرخاوالايدارخوساوالااكارخص441

3"برAdministrative5هكألدystem,.73-96انظر؟غهالهليث.كالمصطلح e Imperial+ال

ميحن.ملينةاى442

اصروز.اى،44

71.ورلةه،سطر.اليكنعيليلالكى:النصفي444
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ئصركإلىارجععاللوهلكالحتبتةعلىهسيحيكنتاقبل،اللههنالانلثام

الحاكمهولأنهلك،ويغفريرحصك،لكيفلبوانسحاقوننهدبدهوعاللهمنواطلب

إلىباعئصابوندخل44لثسرنيهأنأردتلنأيضاواعلم.الدهوروهلك،المرهوب

ههماذلمكوبعد،راسيأولافافطعولتجسها،مدمئحقس!برأنكبما،المسيحكنيسة

ا!الملكسمعولماالعاول.هالحاكمهواللهيدلمانبه،افكركفقطهذا.افعلارث

نالماPYخاشعاباكياورجع.بليقكغاالكطةلرئيس446هعطانيهماوعمل،راسهاخنار

له.يغفرانالالهمنوطالباباكياأشهرثمانيةومكثفصره،إلى

هزبنبن،الكنبسةإلىاأالائمعبكلوساوع،المسبحصلاطعبدحانولما

،اليومفلكفيفرحين،الإلهةالمحدمةإلىأأل!لاطمعنماعومتأهببنالئمين!ة،الئبالباولاب!ممين

؟المكرمالكهنةونبسمنخائناالكنلسةإلىبمضىأنالملكلنج!اسرلم،مسرورين

فتيرة،ثيابالابساوجلس،الملوكيةالخللوجميع،أمامهووضعهالملوكيالتاجفاخرج

لصبلا3بفرحمعبثالنالمسبحبينكلامن.الخاطئانا!أؤبلىقائلاباكيا،،صدرهفارعا

والئمجياالمزامبرويدممعوق،الكنيسةإلىيمضونمانعولاحنوفوبغبر،الإلهالم!مميح

لهاي!االسماء.إلىوأنظروجهىوأرفعأتجاسرهاشقاوةوأن!ا.الكلىالعيد،448وتلمعاببح

كنيطمةمنمعدوموأنا،الأرضيوالمجدالغلكسلطانإذاينفعنىفماذا.مصيبةمن

روفب!نوسنظرفلماوباكلا.صدرهقارعاهذادالالدديسلن."مواهبومنا!مملح،

الكهنة،رئب!ىإلىبالروالكأب!ةالحزنمنالمقدارهذافيالملكبأن944المايدمطرس

ليبلوحماعلىروفبنوسئاالك!ة،رئيسوأجابه.للملكصفحامنهيطلبوابندأ

ئأئىأنالبوم!امل!فينجاسرتهذاولآجلالإلطات،نوفرولامئكبررجلأنك

الكنيدممة،إلىهاضباالطريقفيالملكفاسلثبلهحزينا،روفينوسورجعلمتاومدتا.ه

الملكوننهدفصره.إلىبرجعاقوألزمهله،فالهاالنياهنروسلوسبافوالفأخبره

71.ورقة8،سطر.لتصرني:النصفيوول

الكلمة.ت.منالمتصوداصفلم445

71.ورتة،12سطرهتخفمعا.:النصفيول7

72.ورلة3-4،سطرلليد.التيالئمماااءو:الأصلفيول8

أكهه!هامن!الظربه.النعريفسهقوئدالماحصتيريا445
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فكواففالذىضط،.45الخارحسالداليإلىولواهضيان+اريدوول!ل!هسقهن

ووففعلوهكذا،لي.هو!صنحالكفةرنيسظييعطفاللهفلعللمكنيدمةهدائرفي

خارجا.

إلىائيتكيفللملكو!الالكنيدمةخارجخرجبهذاالك!ةرنيم!سمعولما

انكبما!عمرا،451اللهكنيسةإلىئدخلأن!أئربدفلعلك!اسئغنار،مساعلةعرمنفا

إلىاخطأثانيولولبخطبئلي،افرtلهفانلااطأرضإلىناظراالملكواطرقملك.+

نظرلما".اعملاننريدبمافأهرني،3"4حنانكإلىهلنجاوانافاسدك،452وإلىالكه

منواهيممكهففهنفممه،عمقمنرجعفوانهوتوبنه،الملكانضاع)1(الك!ةرنيعن

وقعالمسيحالتونةبعيدمنالعظيمالملكنظرفلماالكنييممة.داخلإلىوالخلهبده

ظىثيدبل!ديلأنك،الكلهلك،المسبحايها"أشكوكوف!ا!أرض454علىبوجيهه

ادخرانليه"4وسمحت،خطيئنيصونجاوزتامنروسبوس،الحقيتيك!د!رئبيى

فإنهالملكاها،الهيكلإلىالكطةرئبدم!ودخللعظائمك".وا!مجدالمتدس!،هيكلكإلى

مكسانفسيخارجايتفطكامفروسيوسفامرهالطكل،إلىليعخلأتىصخهئمملما

طلبه6هاالملسكفعميلبلكطنة؟مخنصهوضعهوالمدثسالهيكل6404!أنالعوام

الوففلكأولمن.الكفةرئي!ىاهرهحبلئاالمكانفيدولنه،اكابرهعووفومضى

لبطونكانواكماالمقثس!،ال!كلفيأوالقفونبثخلونلاالملوكأنالعادةصارت

فيخاوجه.457يقنونكرسيططألهمبكونلكنههضىهما

بوفرهكانلأنهالتدبم!،هناستغفاراليأخذالملكمضى،الصلاة!اغوبعد

عنهببحثحنى،بالموتعلبهويحكمأحدعلىبفضيلاانهفانونافاعطاه4اللهكم!

.27نةور،41سطر.فيالير:!نصفي4

73.ورثةا،سطرص!رأ.:النصفي

73.ورئة3،ممطر.كلم!كلنص:ني4و2

.vrورتة3،سطرتضنك.الىملئحا:اللصفير؟4

.vrور!ة6،ممطر.الأرضالى:اللصفي41

73.وركة58سر.يلخللنوسامصتىخطيتى،صوندلوزت:النصفي4؟و

73.ورئة115سر.امالأص:النصلي4ت

،3ءكةن"هح+كاأ"ءكا!ءه*ه3"ح0111:إنظرهوهزةالثملنيهذانانيسثىرو!ة4
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علىئكونالمقنولخطينةلآن8ظلماالموثإلىأحدايسلمولاشافثا،بحئايوهانلاطثين

للندماءنصالونيكية،إلىورحماتوصلكاتاهوالاارسلانا!ضالهوثاك45A.الملك

صثكاتالديارإلىوبرسل،للمساكينومعونةنينموا،الذ!نوللصبياننرهلوا،النالن

بسلا3.فأطلتهبنرح،فالهماكلاهملأنفو!ه.خطاياهلغفران!اساتمخهلبعملوا

اليونانونوانهصر.ارضليسقىكعادنهالنبلنهريؤفى!الزمانفلكوفي

المحبالملكسمعفلماالنهر.بزدلملألهتا،ف!بانحأنذبحألماننا"لأجلفانلبنافنخروا

ولاهعرفة،ولا945حاسةلهلبسالنهرلآنهذا،يكون+لاوف!اجاببهذاللمسيح

يمانةاللهوقذوؤبالنهه.ارنناسكهعاجلاسلتظرونولكنكم؟يحزنولابالضحابا!فرح

مصرفيكانواالنبنجميعانحنىالنهر،ارتفاعفيالمقداربهذامارك.الحقيقة

الإسكندربة.046نغرقلنلاخافوا

هلكه:من!رةالرالعةالسنةوفى

رأسه.وفطعحلبا،وأمممكه،العاصي6لافجانبوسلئاودوسبوسالملكحاوب

هلكه:هنعفرةالخاهسةالسنةوفى

مدينةإلىالملكوأتىوهبخا.462حبفوقالقدبسبن،الأنبباءاعضاءوجت

بطر!ركعلىواشنكواانيوكننصس،463البابابرأيالأامماقفةأهنفومافمضىروهية،

يجتمحوان10001يصطلحوا،أن،العبادةالحسن،الملكوأهرهمفلالجلبانوس.أنطاكبة

الملكوأعطىواحسد.واتفساقاتحادبينمويصيرالروهية،أفي!الماثمرقأصماضة

علسبهم.اللقبلسةالردبئسةالعاداتهنا11كئيروفطعروهبة،كلأكلوعطابامنح!طأ

Theophanes,Chronogr,.111ايضا:فظرالتانونهذاص8؟4 ?phia

74.ورقة8،سطرحال!ية.:النصفي5؟4

;0111Theophanes:انظر.ثررفانيسمعالروايةهذ.تتطابق!ه Chronogra?phia

0يوصنيوسالأسمصية)مه Eugeniusكا."?0121:انظرTheophanes, Chronogr

اليوئووسضا!ةلي!يتقفيعليياوغر.ولi!ل!وميكا.ملاوك،لا،ل!له؟س!اأالاسينصحةكه2

,Theophanesكاأ"ءكا0121:!ظر.يظصطين Chronogr

المداككووثها،93م،عاميواشئورلوسوسهلكهنغمرالنلسالعاملييدنوسنت.الاسمصمة؟مه

5Theophanesفظدر:لنوسنت.اله!الهئورفاليسينكرييلما3841-993م(.سيرموس!روهافي

Chronograءلكيأ12.14
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بالطبولو!دكواالزنا،هاخورإلىيأخذوهازنافينممتطامرأةأىبأنممنةلموكانت

المدينةبهاو!دورواأماههاالأعانيألاتهنفلكوعراللهووألةوالزهور

أصلا.النعلهذاملر!صبرلأبأنالملكاهرظلحينوانمهروها.

الأسكنثرية،هثينةإلىالمعمدانيوحناالتلب!ىهاهةاحضرواالحينفلكوفي

روهبة.هناجنيازهبعدماليولاننفيموجوداالملككانمصا

ملكه:هنغمرةألثامنةالمندةوفي

ستبنالعمرمنلهوكاقنشلخ،لاالنيالحباةإلىوانلثلللبلامرضامرض

انوريوسلولثبهالملكوخلفسنة؟عثمرستةالملكفيهكتأوقداسلنة،

،المشرقبلارروسائرالت!ممطنطينيةبمثبنةأهلك!سافجعلهاركاليوسأهاوأوكاثيوس،

أ!دأالملكجسمرأهاوومية.فيوملكهالمغزبهناحيةفا!اهاونوريوسواما

الرمملطيكلفيبإكرامودفنهالقسطنطينيةهدبنةإلىاركاليوسابنهأحضره

4التليسين. ta

ثاوهوسعيويىبنأوثاهـيويىتملث

م(4س-51980

آلافخمسةسنةفي،ئاودوسبوسبنالأصغراللثمالب!اركاديوم!،ئملك

أوبحسةونملكوتطمعين؟أوبعةثلاطفائةالمسيحلتج!ممدالموافقالل!علم،واللينونسعمائة

صمنة.سفمر

ملكه:منالسالسةالسنةوفي

وجميعا!للزسوكلالملكوانتخبالتسطنطينبة،بطربركنكطاريوسنوفي

العالمفيكانصبتهلآنانطاكبة،منثان!الذي،466الذهبفمبوحناالملينةفمعب

المثربن!الجيشقائدسافنئدم!،ابنأوهواوبالفضيلة.لكنفتط،الحكمةفيلبسشائعا،

3"ح*هء؟*هءلمكالاح+له!.3؟:انظرعاها.65يناهزعرسش"هميلانملينةفيثيولوسوسهات!ه

سمقوهديليميزنط!ها!اياطرةلدقخصصتالنيكا!سمطنطينية،المتع!ينالرسلكنيعمةضاالمنصود؟كا4

,Theophanesءكاhiء.113:انظرالأ!د!ثتهسش!طها.الهليث Chronogr

4خريمموسوموسروطاهو!ه 0 t - r 9 )A John I Chrysostomus.)م
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منالكلي467الدورا)؟(نأديبكلتعلمالذىاننوسة.وأهه،المحل

هضىأبوههاتانوبعدبأنطاكثة.الدينأفيأالحكبمينواندراعلاتيوس،ليفانبوس،468

علىبلفدط،عصرهفيالموجودينعلىلبس،العلومفيفاقوضاكأئينا،إلى

سدنة،عاثمرةستومكت.للمعلمينرنيسامعلماوعملوهإلط،ونضرعوا+الملثلمين

انطاكبة.إلىاتىأهه،محبةلأجلذلك،وبعد

وفاةوبعد.العالمفياسمههنباعظميسمحلمانهحتىفضلهالئمرقوهكذا

هوولبس،بالعتقوالأماءجميدهواكيرم،المساكينعلىخيرانهجميعفرقاهه،

بتعاليمهانطاكبةوزبنالإل!ة،الكنبلنفطعيرفىا!ماههكلوألفىالملاطكي،الاسكيم

ولمافمه.الذهبييوحناسوىأخراحداالعالمفييجدوالمالمقداروبهذا.الذهبية

إنيهأ،امجيليناناساالملكأرسلالقدهمطثطثنيةلمدينةأبطريرك!صاينتخبواأقاوالوا

وفمغبهم،الشعبحترأوالمااختفوايرجموهملكينبالروابهذاالأنطلاببنعلمفلما

أنطاكيةبطريركإلىالملككتبهذاوبعد.فلكبجميعالملكواخبروا،خانبينفيرجعوا

وصلولما.بإرسالهالشعبيعلمولمصار،وهكذاسرا.لبرسلهحبلةكليعملثيا

وشرطنوه،عظيمبف!رحوالملكا!ليزسجماعةاسئقبلتهالقسطنطينيةهدبنةإلى

المسيح.لمجدالقسطنطبنية،لمثينةأبطريرك!!ا

ثاودوسيوم!وسماهامرأنه،افضكسية،946منابناللملكولدالسنةهذهوفي

الإل!ة.472المعموثيةمنالالهيالذهبفمبوحنا471قبلهالذىوهوالصغبر،047

هلكه:منالئاهنةالسنةوفي

القسطنطينبة،بمد!ينةكئيرةشروراوعملأركناليوسعلى473غانياس!مي

مصاهانصوحاصثوفاجمدايكونأناوفبميه،القثيسةبكنيدمةحلفذلكوبعد

.الإنخىالئدئةللمرةالألوةكلمةصحف!!كونوبهذاالأليرةأدلطكلتطمأنهتصدربما7كه

تي..!ىأليونانية.اليتاحرفظيالكثليانواححظليهانيوس..المونالخطييهناالمشمود!هه

الصرفلمحونالية،.!وامميلون.كلليكعالنهالمولف!واثمظ،Eudoxiaيل!وكصيالحعمملمصييح!هالثكل

كي..إلىلالاسم،الئاني

م(.445-.)80اوكالروس،يهوفاةبعدالحكمسينولىالذىالثالي،ئيولوسيوسهو047

77.ور!ة،9سطر.حيله:النصفي

,Theophanesءلم"?83ه16.1ااضا:انظر472 Chron
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طانهاولا،فعلهاالنيهنازيدشروراوعملا!ضا،ييمانهنقضالئما.لأركاثيوس

لكيالمانمرقإلىوجمرهراكبوعملانراكيس،474فيالنيئمرصونه،إلىمض

وض!اك.والبحرالبرفيعظىأتاحرباصمارأتاوضاكألائمر!ة.الحصونا(خذ

475.الكليةالإبادةإل!وداكرهعانثاسضذ

11اضطرابأحتبرة،علل!اجلروهية،هلك،الملكاخو،انور!وسوعل

وضىروهبة،لمنركعلبهملمجظهكثرةومنروهبة.شعدهافيوقالاآعظيملا

0477اصطلحواانإلىهناكوهكثالطالية،بلاررفيأئت!االتي476وافاناهإ!ى

المغربكنانسونفحكئبربن،انارأفتدأ،والمعلمالنجم!وحنا،العظيمواها

بهذاوالرحمةوالحنانبالنوبةلتذراكتبأصاوصنفوبأفواله،بتعالبمه،والصنرق

إلىا!اوفانغئادهنكئيرونوربجح.الرحمةإلىكثيردينحركثانهاحئىالمقدار،

العظيمإلىاتىهكثرنبوس،بدعةهنالهراطقة،هنأ11واحدوأنبالممميح،478الإ!مان

إلىوعادتعمكومحذائرجع.اناهرأئهوألزمبدعتههنواننصل،الذهبفميوحنا

لجارتهاوأعطئهالهراطقسةقربانمنوأخنتايضامضتفلكوبعدالإبمان،

أنهساشكلوعملتالذهبفمالعظيميدهنالقربانواخذتهضتئم!لمنحفظه؟

صحة**4
.كهطأكاعحيناسالاسم
الممئلكعاتهنوكانتايأسود،لالبحرثمرم،ثزهـةشطفيالومعةخرسون،هلينةيفصدربصائمرصونة:

ثتريصيان!يمبها-ينصدالتر.لكيسهلىاغبرناإذاالئرهميان،!متالمةتكنلملكنها.!ل!نطيه

شرصونهتكونأنضاولايدثبلقثن،!ةثمهةفيالوكعئر!ا،!هميلاراكيصيشمدربمااو.البيزنطي

أسياثساقهالثريخة،الجهةكىالغةبصبهايبرسننصناعهمنلتمكن!هه!لبحريةملنهإحدى

الصابعالقرنفيالسمىتاتحتظص!ثألذأ!مه!انمااكللمالتر!صيان!ملأنونظراالصنرى

جمعطاالمصمود!لممرححهنبفه(Volصرراهجاليزنطي،يلخرلخوف،منصور)طرقالميحدق

Theophanes،ئيوفانيص.يوكد.ماوهوهلنه.إحدىئكونللمهضيئ!رصونهوفيئرجما

"ح-*م!..إلى"الخي.يليونفيحرفطبللمولف!كاوا!لوآ017

,Theophanesء7.11الضط:نظرو47 Chronogra?hi

حيثيطالياهنيالمهمةال!زنطيةللملنهنوكانتايطاليا،ئ!علأينيولكعراتاهي-ملينة4!لا

.Ch.ليل:لفملرلالم!مةاللرال!هانظرغهاللأطاليا.حلامالدزنطيللأرخونمؤاماروماكانت Diehl

antine dons I'diarchat de Ravenne 751-568 (Parisعلهinistration34ول!فىولda'1ا،2+لح!كاu

1888(.

,Theophanesكا118.11-7الظر:.الموضوع!اثوفثيس!ش!ل+4 Chronogra? hi

78.ور!ة6،سريالسيح.الاهثه!نصفي*4
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للهراطقة،الذى،ا!أولالقربانواخنت!لمنحنظه،جارتهإلىولفعنهلتتاوله،

العجبهذاالمراةنظرتولما.حجير!طعةصاروللحينفمها،فيووضعن!4(

غرانا،هنهطالبةالتد!سرجليعلىوو!عت،إلهيوشوقبوفارورجعتارنعثت،

خزانةفسيووضعهاالذهبفم97"التدييىالحجرفلكفأخذ.صارتالنيالأبةهعلنة

الابماقإلىرحعواالعجبهذاراوالما048المكثرنيبنهنوكنبرونالكنبسة.فيالآنية

المسئقلم.481

ملكه:هنألتاسعةالسنةأأوفي

83"مدينسةهكدونبهفيوبنسىالقيممطنطينية،482هثينسةفيعمودانصب

عجببة.485وابنبةاركاليوس،484

بالنعمةاشرقسيرئه،وبطهاوةالقوبمة،بأفوالهفإنه،الالهيالذهبفموأها

النامىكلانحنى،أكيدةنقبةمحبةالاثمعبجميعفأحبهفضبلة،كلإلىجانحا،الال!ة

وأولا.توبيخههنخائنينبنعالدمهرجعواواطانجاس486والخطافين.واليممكارىالأشرار

كلفيديعاملهاكاقوالاغلتام،487للخطففحبةالقثيسرأهاالتي،الملكةافضكسية

0488كنبراهامهابزبدكاننتعفنا،كانتماأ1عوفأفهذه.ووحانيكابحبن

78.ررقة15،سطرالحعرة.لالكفأخذ:النصفي!4

متلونيوس.اكلامعفاتياع41مه

,Theophanesكا.ئم?.118ايضا:انظراول Chronogr

فوقهوكانالقمطنطينية،بصينةا!عمريولوفوسفيباسمهالمعروتالميدانفيينعاركاليوسصود.كل482

.dcom.انظر:له.تمئن! .A & Aأ،.!.ثمح!،لهParastaseis Syntomoi Chronoika

Cameron, .J Herrin, .R Corrnack and .C Roueche, Columbia Studies in the Classical

96;ءاءه .R Janin, Constantin;591ءChronicon Paschale9133،)كوradition, X (Leiden

02-710591(,byzantine (Paris

وكداليلتك.نيالأهم!زنطةممعكككافمكحنيللذانترما،محافانيالمؤنطيا!موهوهئونما،اى"

طارقانظر:غهالمكاصيلمنلمزيد.الميلاديالئاهناثدرناوانلفينرماصهصتملاجميمااصبح

ا-08.183ص\،ج،ال!نطيلمفكركلوفهنصور،

.Arcadiopolisاركلرولولثسايشاالمورخقكضسميها!ه

Theophanes,Chronogra?"أء.118ايضا:فظر48و

97.ورلة4،سطرويلخطفة.وثممكر!:النصفي!4

97.ورلة6،سطروالاسئظام.الخطفمحهة:!نصفي411

الصوةابذ.المتصودم!ااصتلم488
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لهموكاناولاد،اربعةلهاوكانارهلة،اهراةأضاكاكانتالأ!املالكوفي

بمركبائهسافدارتللتتزه،الملكةوخرثت.!تاتونكانواالفزمفلكومنكرفأ،

مننطة،بالنةا11غافيدحاهلاوكانالأرهلة،كزمإلىبعبدمنقظرتيلملوكثة،

أعجبهاوهكذا+وأكلتالعنبهنوفطعثفدخلتصار،وهكذاإلثه.نلخلكفارات

مرافتها،كانالذىخواصها،منواحدلهاوق!لها.خاصاهلكابكوناناشنتحئى

أوبسنان!!أكاناءن،الملكةأوالملكبطأههكانأىفيالملوكشربعةفيسيثنيئا

وطالتهفنككانلأجلالكرموهذا،للملكخاصااصيرفإنهفلك،كراوكزم!طأ

شيءكمثل،التزمواغلقتاسنبطمرتف!لكالملكةسمعتولمالك."صارفدفهو

وطرحته!ممرعة،بثموعبالرت،بهذاالآرهلةالمرأةعلمتولماوخنمته.هلوكي،

سلاما،الملكةإلىالقثبمىوكنبلها.ينلثمأنأهنهأطالبة،الذهبفما!امعلىذانها

جوابأط!لهوكينبتاغئاظتأنهابغيرىكرمها.إليهاوندفعالآرهلة،علىتحنوان

غبرلأنهمتعارضها،لاالملوكواوامرإلبك،سلمتالتىالكئيسةدبرانث"إنك

انإلىحركتهأنهاحنىمرة،بثموعباكيةالقدي!مىإلىالأرهلةاتتثملك".948هصالين

الآملالةأخيرالهاواوود؟والتعليمالوعظعلىئاثمنملافوالاللملكةوفالبنفسههضي

النقصة،للحينبهاالثهأحلوكيفنابونا،كرماخنطفثالتيازبل،الملكةإلىالمنسوبة

أمورفيذال!تثخل"لالهوفالتبزيادةغيظهاللمبرةلالكأنإلاكثلرا.ذلكويخر

هنك.منواننصلةالكنيسةفيأثبلكأنا)؟!ةولابدالةفأجابهاهوواهاهالملوك

،094الخصيافطووببوسأنوذلكاطامر،هذاأأعلىأتنقالآيام!الكوفي

كانوا،الكهنةهسنملكهموفوما،الشماسممرابيوسهعالمعاندوسوربانوس،194

فمالتثي!م!إلىفأتوا،الملكةأخووابن،الإسكندريةبطربركثاومفسهنهظلومين

انإليهكنبوهعلمها،المسكونةبطربركانهبماوهوإلط.والئمتكوا،الذهب

بهموعملغبظائاومفيىوازداد.المسبحكنبسةفيشرووائصبرلنلايصالحم،

إلىفكتبت،الذهبفمعلىفرصةافضكسهةالملكةوجلثحينئذ.كثيرةشرورا

شيء.لييصلونكلااى485

.3Eutropiuيتروورسالاسمصية

.3Severianuسيافريانوسالاسمصية
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اقأأإلىونوصكثيرا،الذبفمالقديسهنتائمنكيالاسكنثرية،بطراركثاومئس،

أهمتنا،ابيفانيوسإلىالاسكنثرانيناوفيفسوكنبهجمصأ!إ.ويعملبذانه،!حضر

وبعدالتسطنطبنية.إلىبمضيأنحركهأنهحنىكئيرا،النمالذهبياجلهنثبرص،

لمجروهن،الذهليبنميجنمعانسدرمنا1وهجمصأشرطونهةهناكعمل،مضيه

بالحتيقة،المسيحهائمابهأنهبما،الالهيالذهبفماقأعليرا.الموضعكفةرنبيم!إرادة

ا!وفئفأ111شرورئصبرلاولكي،والمحبةالسلاصةلأجلالأهووهذهعنئجاوؤ

عرفلأنهمعه،وبجلسالبطركيةفلالحةإلىيأنيبأنابيفانروسبخبرارسلولكنه

الخبيئةالصؤامرةوصدقثاوفيف!ى،معهتفقلآنهذلمك،يشالمابيفانوسانإلافيضيلئه.

الفثبدى.عنفالوهاالني

هنأقاو!لهفيعلتمأب،شهرمنالناسعالومفي،الذهبفمالعجيبوأن

أولمظلسبهضطربة،294ابضانجيءطرودياده،انأأأولهاالئي،الزانياتالنساءاجل

باقلهاوفالواالملكةإلىف!ممارعواالقدب!ىأعداءوأماأبضا.يوحناراسنأخذان

أكنوالهم،للوفتالملكةوصثفت0394بهايعنبكال!ممابق،لأجلكأنهابهاعالغالنيا+دوال

لهفائلةاببه،ومنضرعةباكبة،الملكإلىومضت.الذهبفمعلىهمانهاوازداد

وإهاناتوافنراءشئائمذاتأفوالالأجليفالالبومالبطركانالملكأبها+اعلم

علىغضبأأهذاالملكسمعفلمابك."مخنصبنوكرامنىوإهانتيكثبرة،ومسبات

س!عاةأرسلنفنبائ!ولابحتغبرومنعفله.عنأ1خاربأوصارالكطة،رئبس

هذا،الحعقاعداءعلمفلماالتممطنطبنبة.مثينةإلىالأسكندريةمنئاومف!ىواحضر

المجمحولعنوا،الآخرينالكفةرؤساءبقيةوهعثاوفلفمىهعاتفقواحدممدهم،لأجل

هضىومما.الملكونفاه4146البطركيةكرسيمنللنفيالقلبم!واحضرواالصائر،

وعلىالملكعلىعظبماعضباوأئارواالتممطنطبنيةشعباجتمحالمننى،إلىالتديس

ولاوفىبوا،بحجارةوفوما،بعصيوأخرين،بسلاحضوها،يقلالوهملكيالكهنة

لسيخلصالملك!صرإلىهصرعاوباثرجدا،هوفخاف،بالحجارةلبرجموهلئاومفم!

81.ور!ة12،سطرنضطرلى.الضانعى.مروليك.ايضااولهاالئى:اللصفي*4

فظر:.الموضوعهذاإلىئيوفانيستإنملرةضاك8.اوركة؟ه4سطرغكى.كهاضا:النصفي4ره

Theophanes,Chronograاكءhiكا0012

82.ورلة5-6،سراليطركيه.كرسىمناللناالىالتيسوا!لروا:!لنصفي"4
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الصلكاثمنمونلهأصسويئهموضنوا!ع،بفضليالتصرإلىالاثمعليفوصلننممه،

وإلا،كرسيهإلىالبطركواحضروارسلا"ارسلواكانلقالك!ة،ورؤساءويلملكة

مكانبساثالحينعلىارسلواالاثمعبهنخوفهمولعدة."جميعكمونحر!كمنارانضح

المئمعب،بقالمملاسةبجعللكيكرسبه،إلىيرجعانضهطالبينالذبفميلى

خمسين،العثدفيأ1000وقئذفاجنمعكرسبه،إلىالتثيسرجعوهكذا،.النتنوبهدئ

علىحكمواالفينالكطة،رؤساءمنوعرهثاوملسعملههاجميحونتضواوابطلوا

ثابنة.594ولمجرضعهفةكأشباءالردبئة،المؤاهرة15أهذعلبهونأهرواالذهبفم

عاهودفوقواوهنهفضة،هن694عاهودالذانهاالملكةعملتالو!ذلكوفي

البطركبة.دئلايةبجانباراني،االقدبسةكنيسةبقرب،الرفعةلهبفالموصمعفيعال

بالطبولالفمعبفاكفجمحيونانيا،894هعقولهمذانيا،79"وكانالمثبنةايبرخسوكان

وعملى؟للملكةتكربماالعمودمخدطرباوعملاطاعاني،ألاتمنف!لكوبروالزهور

صوثوهنشسرا.اهمللكي،للمسبحكعلر،الالهيالقداسأوانيفياللهوفلك

فحزنالمزامبر؟ولا،الوعظولا،القداسخدهةاحدابدممعلم994والهرجالضجبج

الكنبدمة.إلىالناسيألتطولمهذا،لآجلكثيراتعطيلاصارلأنهالك!ة،ورئيسألائمعب

عالنه،كحبالنجسالاببرخم!أبضماأئىبنديى،الكطةرئبسبينماالأااماحدوفى

فمعباأعلىوتشوف!تعملهالذىهذاهوفالهوف!الكفةوئيسفخرج،ولعب

لهاوق!الملكةإلىبادرلكنهالاابرخ!ى،يحاوبهفلمالتداسهساعةوففيالمممهخ

سكمود!أجلأسحلهاالئيالكراهةلأجل!وعضبكثيرا،ايومشتمنيالبطربرك"اق

اكلأول،الغسبظعنزيادةجمثيرا،بالضبنحركث!االملكةسمعتفلمافلكك."

أجلهنولاسبمالنضره،هلاطمارقاللرصدوكانتالندبس،علىلها..هكلنالذممط

فظري!:!م4

الت!ر:لتلر:عودا.و!انمئألا!صحيحمى

لنظر:.لثيوفلأيسطبقا'Manicأ!كة"ه!يفكصهـكلن

ولديا.ك!مخهلضاالمشمود*"

83.ورلة7،سطروالرهح.:النصفي4مو

83.ور!ة515سطرالنى.لملص:ليضؤ
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يتبلهالاوأنهلأجله،105دانمايوبخهاكاقالذىالأرهلة،كرمبواسطةوحبظهاأنةاالمها

الصحملة.أ...!الكنيسةفي

،المكرمالصلبارلثاعبومفي،اللولشهرمنغمرالرابع)ا!لمسيوموفي

الملكةاتثإذا(نهالكنيدمة،بابلحنظيقفالذى،البوابواوصىليتدس،التلبسدخل

ا!كعةافضكسيةإنيان205أغدأصار،وهكذا،أماهها.البابيغلقبلنثخل،بنركهالأ

رئيىبأمرالخالم،واغلبئ.بالملكةالمخنصينالسلاححملةواماههاالكنلسة،إلى

فلكوبعدكئهرآ،التثييىوشنمتعظيمأ،فصوتلثهيوأها4الكنبسةباب،الكفة

لكسرلتدمهنكلان!ألمجرفسرا.الكنبسةإلىلتد!خلالبابيكسرواأنالخداماهرت

إلىووجعتهيخافثحينئذانف!م!.سبعةعلىهتحركا،وغيريابساصارالباب

دبمهنالمتداربهذاالملكةصنئرتوهكذا.جسيموغيظعظيمباستحياءا!لمخلفأ

كماومحوان!!أ،ظلماالتديسفيولعنواأبضا،ئانياهجمعاخمغأنهحتى،الإنسانية

أرهينبة.405!دفيالئىفوصص،305إلىونفوه،أخبارهعلىالماثعتملالمصثفبثل

ناروخرجتكئيرة.شداند!اجلهالفضلاءالخيرينالناسهنكثبرونوفاسى

.ه!يصة،أهوالاهوصاوثالإلهيسة؟والأوانيكلهاالكنيسةواحرفالمنبح،من

تبالر،المنفىبىماضهوهماالقليسوأن.القسطنطينيةهثلنةفيواضطرابات

يصمتأنهنالدنممس605ئخنفيأقلجبد+إنهوفائلبنله،ساجثلهنبدموعاببهالشعب

أفوالهبحلاررةالساثمعببائمددكاناجتيازهوفي.+الذهبيفمسك

وآلناظه....000000000000000005..........+.00000050500000000000000050000000000050000705

83.ور!ة517سطرذايمأ.:النصفيا*

المض.ليم!قمغديكلمةاستبدالاأثرناو!84.ور!ة4،سرني.لأنالثص:في2!

37؟.ورتةا،سر.الأصحوهوفومانه،!لهاأخراسمالينجماالمولف*سبنكر

نيكلنعلدماه!أاواخراييتيؤسفىداهكل!أ".إلىفكلوهنهاكوكوزيوسإلىالمدينةمنيوخاد"ر!

,Theophanesءhi4ء122-0121:فظر.،مينيةهنا!صليKomanaكوهثا Chronogr

84.ورتة،41سر.مهاول:النصفيو!

84.ورلة16،سطرئخفى.:النصفي"

فعأةفمدا،كالروس.طمصإليديثهن،اللصفيفيوةننيد4،فعأ8لممحطوطةلتنهيالحد!اغدي!

،م(.8104-.هالثاليئيولوسوسالاممراطورصيلهليثفي8،الفدوهذ.نميمةت،
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يو!دأ8أوثابنوسعيويىلاو8أثملك

م(810445-.

المفارة،فيرضني!أريكممعيلعالوالكنواذهل،انعجبأناهذا...!اج!ل

باننايقينااصفطانيأفوألي،أ-ائصعقونأولأئكأ!اويلسمعئمفيابانكمأهلونا

دخلذاكيوم!نظرتالخبزلألنمتريأهسانبن!هولما.80الملكذاكبوسوجههن!بنا

أفوالبنحقيقعلمولماهارينوس.اكلاسقفاستدعى905الخلينةوأق،المدينةهذهإلى

وهكذا،هعجزا.+عظيماعجبالناأعلنالدبأقأرىما"علىللخلبفةفالبمفبليخوس،

الأولخخل،المغارةإلىوهضوابصبليوخ!ى،وتبعواالكهة،رنبسهعالخلبنةنهض

يمبنا،المغارةناحبةإلىالكطةرئييىاللفثنمالدئمعب.كلونبعهأ!اداخلإلى

وئاوفورسروفيمسفيوضعواالذىهفضبة،1.بأخنامهختوماصنثرفاضاكضظر

القثي!ممبن.كانحيث،المغارةبابلبسداالملكذاكبوم!اوسلهمااللذانالمسبحبان

ثمتعجبوا،التابوثرأواولما.رصاصألواحفيفله،السبعةاسماءوجدواوهناك

السبعةالقليسينفوجثواالمغاوة،أقص!إلىالشعبوكلوالخلبفةالكطةرئيسلخل

داخلدخلواذاكيوسخوفمنبأنهمفاخبروهموسالوهمأفدامهم،علىقيةكفوكعوا

يعملالذ!طال!ه،هجدواهذاسمعواهولما11.لهمجرىالذيأهواوهذاوناموا.المغارة

كتبهحث،الحديثةاوالمتاخرةأليونانيةنطقحعمبثكيوسالاهيراطوراسمسعلالمرلفانضااحمظ!ر

ألحليثة.فلتاألرنانيفلتاحرتنطقانهينيممالكيوس.والصصحذاكرس،

م!
الحليثفيبالاشرسلكنالمعملمين!الخلفاءاحدالمشمودف!كئ!ا،لناتث!ضا+الغليفةكيمةوثود

الاسلاءظهوركلاىم(،)804-.45الثانيثيودوسوسالابراطورسرصيتكلمالمولفانسنعد

هصطلحبلرحمةكامالمرل!فانيلاحظلكنهصلم.خلينةضاالممصودليسإفنايكل.علىبصنق

r.ل132()ورثةفلكب!ينكرالهمذايوكدومما،+الخليفةكلمةإلىالضطنطينية،هلينةواليايلاا!رض

الكهف.لزيارةاذومىهلينةإلىوذمواوالبطريرلهالغليفةاصطصيئيولو!وسالاممراطور

.131ور!ة،01سطر.يخوأ!ليم:اللصفي051

آنما:A-9الآيك،الكهفسورة،الكريمالصأنمهمئدالنق،الكهفاكل!صةصضاالمولفانهلثاوا

نئنذصنأبتارص!اضفواانفففإفيانققةاؤىإذعغفاهأيجنابنكائواؤالرجممأنفففاصنغاليلنخ!مت

انجزنجفناىبتطغاضثافنمثغمخذا،سبنقانفنفبيأذانجهغفىشنزبنازننذا،افيتابننتاؤطئزخنة

طويبنمفىؤريطتا!ى،ؤفيفتافنميزيهغأفئوافقةإنفنمكفعقتهافمعليلئأتفص!ت!نافذا،نبئوابنااخصنى

بن6ئضوانرنتافؤئاءئنططا،إذاطنانصإنفافونجبمابنئذضننوانأزضيالمئناؤاتزثزطافائوافائواقي
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للملسكهنائموراعلواوالخلينةالك!رنبس(نثم.الرهيبةوالعظانمالعجانبهذاهلر

إلىوهضىمسارعابالربالالهياتوهتمسكورعانهبماوهذا.ئاودوسيوس

الممبعةالقداسينفوجدوا،المغارةإلىوهضواالك!ة،ورنبسالخلينةهفرافقهإفدممى.12

جهارالهماعلنقدالالهلأنوهبنهجين،فرحبنأفداههم،علىبدهوعهفوفعوافنبة،13

الأراخن!ة.وجميعحاضرالكعةوونبسالنلبسبن،هعالملكونكلم.180الأهواتفبامة

فايعتئولأؤفااغزكتئوفغؤإذكننا،الفبماعلىاقزىبئن(ظتئمقنننجفنيمئنطالبسطفبميأئؤننو+ناأبفةفونجه

لزاؤزطفتإذآالثننع!ؤئزىئرضا،افيكمنننفمويففئزحمنهفنزنفيمكغيتاثمزانفففإنىقاؤواالفة

قونالفةييننالفبماأيالثبنفلكئنةقخؤةفيوفغالئئنل!ذاتلثرضنفغسنجتوإذآانيمينذأتكهقهغغن

الئئنل!وذنتانفيينذلتؤتففئغر!ئوذؤفغايفاظاؤتخمنئننمفزثبذا،ويهثاتةتجذفتنيضيهذؤفناننقبى

من26الآلهأخرزغئا....إلىيتئغوالملئنتنجزازايتفغتؤئينتعلنيماطلنتتيبانؤصييبفيزاغهتجاسيطؤكنئفم

الكهف.سورة

208-ص2،جالصثمتاق،)نزهةالالريسذمايقولالصفرىاسياسبيفيتتحملينةكانتافس!،؟

عوريةب!برستلالىكهففيفهمالكهفاصحابواماالكهفاصحابمدينةهيافمميناقيقال308(،

إلىلنئذكالمدارجالأرضو!همنسربولهفراعالفمنا!علوهحبلنيهوالكهفوهذاونل!ه.

هـسثسفالممرليياليإلىمهاينزلبالطرئمدلهكهفالعبلاعلىوفي.الكهفاصح!مهالذ!الموضع

لتسنهاالي!ةومهمنتورةيططقعلىرواقوف!ضوء.إلىهنهبنضىئمخطوةهان!ةثلائةمصار

علىنباموهمسلعةومحدهمالرمماصح!وهمالمونىوفيمننورحعارةعليه!امةمندارالعنبةمرلتع

.يم!دكراةنير*كلبارثلموغدوالكافوروالمربالصبرمطليةوهيحصوههمفانيةسبعةومحدهمجنوبهم

فيالألدلساكلووهمشء.منهيخفىلاحتىبلإ"أمحمهواكثرالتحفإلامنهيبقولمفنبهغدراسه

الكلمريتالمولفت!.لوشةهلينةفيهمالنينالثياءهمالكهفاصحاليانزعواحقالرمماصح!

فيتمنمينائموزائد!اهةهننحواصتةبنرفمعلىإليمقزلنامفةوخمسس!مرةعامالكهفهذافي

وغدسبعةومحدهمخوبهمعلىرددوهمالموتىضاكفألفظالفارالعمعثمثلائلخطواتظلمةمهسرب

ايفياحديطمولاالحهاةفيهيكماضلراتهفيعظاههوبثيتوجلد.لحمهذ!وذملتوكلبيرثلهم

الألللسواهلكييرراماولهلخيمخلقلههنهميلفىرثلواولإليهادخلوااوالكهفهذادخلوازهط

همالكهفاصحالىاقوالصحيحالكهفلصح!همموتىالكهفهذافيالنينالتوم!لاهانيتولون

لمفيالصضى،كالميااذوس،فيللكفبنانمهالالريصزيارةليلىالاشارةتعدر."ذكرهمكلمنايلنين

يالأرلن.كالواالكهفاكلانمنالهض!ديل

22أية،الكهفسورةيصل،حثأنذيك،أفصيقعلههمخللفالتيةهرلاءمحدانالكريمالئرأنيركدو

رشفىكففغؤثابتفنمسنفنةويقونونكانقبزخنانمنففغمنابينفنمخمننةؤلهقونونكنففغزاكففغنفاثةننيقونولق

اخذأ.ئنننم!بمتغعنكتوكلاظابرابزاءإنامهنمتمابىتناجميذإئااطمئنمفاكببل!اعلغ

فيراها!نالي،نرردوسوسعهدفيالطويلس!هممناسنيطواالقيةهولاهانإلىطاالمغطوطةلاتميرو

)سورةأسريمالصأنلنو!ماالمنطوطة.رو!ةصميم،irاعاملياىهلكههمنوالشرونالنالثةالصلة
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هلكسوتإلىالمتممةننوسهمومضتحميعا،اهاصهمالتديممقنوفي!ليلةساعاثوبعد

معبع!14وعلالتيمة،جزيلةوثياباكثيرةوفضةذباالملكواصىالمم!وات.

وفالوادوهه،فيللملكظهروايليلةلالكوفيداخلها.القديمميناجممادووضحنواليت،

هجمعالصلكسكملالحينوفيدنعة.اولمهاوجدتموناالدنياطأرضفياتركناله

جمدالمهوعلامروه،15كماا!أرضفيالقداسينووضعالكفة!لمرؤساءالماضة

ولائم.اللهلمئمعبوصثعجسبمة،!اباللنتراءوأ!ى!هما،

ملكه:منوالضرونالراكعةالسنةوفي

إلى!أ،517روميةباباهوكالممتينوس،الاسكنثربة،16بطرككبرللمى،كنبا

رجلابكونوإلاأرثوفكممىاطأ،يصيروأنالردكلطءاعئفادهص18!لبكفنممطور

لنأسابانهم!هكاتباتهمهنصت52انسطوريوسهواقلم)!ا.02إذاإ،951لمجط!ا

الكهفبىلفوااذ"ينين!ذاتمنفاهبواؤيرسن!مانةنفالثكهتبغفىؤليثواث!25(أية،الكهف

-)924الروماليدكيوسالاهبراطورعيفيوليسالميلادى،الثانيالصنمنالأولالربعفي41للاحتماه

يضىوهذاام(.ا-38)17هالريكالامبريطورأواما)89-17تراحاقالاممراطورعهدفيللم(2515

خرحواانهميخفكرثيوفانيصامااث!.علىلضنثكلهوسعهدعلىسقللمصيع!الرومانيالاضمطهكلن

,4Theophanes؟"?.138:انظرعاما.وثمفقواريعةمانةب!كنهمهن Chronogr

وعددهم.غهمكالحيث،برحلتهمامهغدبنضهرأهمالالرشميلىا4الروات.صحةعلىامماءمصا؟او

ارحلهموغدوالكافىروالمربالص!رهطليةوهيحمموههمفانيةس!عةومحدهمحنوكهمعلىنياموهمسبعة

شي...05هنهيخثىلاحتىبايةاعلمهواكثرالقحفإلاضهيبقولمفنبهغدراسهاسيكراةفير*!ي

.208ص2،جالمث!تاق،نزهةالالرشمي،ثظر:

لطريركنممطورفكلرمملومهفيدكلرالحيوكلئاو!ئع!8وفاةبعدالأسكدرا4بطريركهكرلسلوليو16

تلريخالماتح،بنسساورسصدميله.دنظر:منلمزيد.الئمانبهذامكعبكمح!إليهوكتيالن!طنطينية.

58.63صهاج!طلركة،

م.4كأ422-2هنالفرةفيالحرسالتيسكرسيتولى17

42)منالقرةفي-للاتمطنطينهةبطرسكاNestoriusنم!طوركك18؟ A-م(.43ا

وكالفكلأرا!ه.صيطلحنىنعمور،ليخطيفطكية،ب!يركيوحناعلىايضاوكلصنينوس!لسكئي15؟

فظر:حميط.لهميصتىلمنهصالصطو!ة.و،انهبدغهصيصلا!يا.مطالمالنصوررو!ناكش

Theophanes,Chronograاكءhiكا.913

ء.!؟
يتعممونوالن!8لريوسيراءتئرواالنقاللقهره!هنالطمهةملرسةاصياليإلىنصطور!لممي

!ومكنملة،ين!ريةط!يعةللمعميحلكالألطاكيونن!ىتالمعمي!ية.العفدةصيالحةفيطضحمياالمذهي

كليممةعلىالمسقدكت.نصطورشض.و!الالهوادةرليسالمم!يحاوالدةتكنىانانمنيمرامالصيدة

كهاالنال!وحاجالاتمطنطينيةهفيكمرىمعرضة!يالهعرله.يطريركاصلرغلماالضطنطينية،
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كأنمرسومالكيرللساكتبالملكجعلانهحتىحبلةكلهفعملغه.22يصمتا

لمصلك،هكتوبكيرللساخذفلما.كيرللسنخيفالملكيةا!أوامرأنظنلأنهبصمث،

ومنالمسلقيصة،الأمانةاجلمنولأخنه،للملكرسائلوكنبالالهثة،بالغيرةنحرك

بالقولقهممكوني!!أو!بحئوامجمعا!صبربأقالملكفطلبنسطور.نجديفاجل

رهمالةنظرلماللمسثح،المحبالملكلآن،اللعنةالملالثنسطور،قالهماجمثحعن

والمطارفهللدطاركةاوامرارسلطوللح!.نسطورنجليفسفكيرللسالقثيم!

عدجمورليعد،ضروريةعلةنجرمنلهم،وكنبوالأسافنة،اطاسا!نةورؤساء

هحاججافليكنالعنصرة،يومإلىإف!ممس،هدبنةفيليوحبدلأهنكل،المقدسالنصح

بطربرككبسرللده!،روهبسة،باباكالسنبنوس،واوصى."فلكيواهامهاللهلدى

إلىيمضيانأأعلىيقثرلنهكانهلبعدلألههوضعه،ينوبأقالإسكندربة،

0523إفسيى

هلكه:هنوالضرونالخاهسةالسنةوفي

القديسينالأباءعددوكانإفسس،فيالمتدسالمسكونيالمجمعاجتمح

النالثالمجمحاللتامإلىالثانيالمجمعهنهطكونونحنون،24ماننين!هالمجنمعبن

وكان.للعالمسنةغمروخميممةونسعصانةألافأخمسةالموافقممنة،وأربعبنواحد

كالممنينوميط،الباباعنالنائبوهوالاسكن!ثراني،كيرلليمررالمجمعفيالمئقثم

واتى.الآخرينالك!ةرؤهماءهنهوجمرهماطاورفمليمي،25البطربركولوفاناليوس

والدةندصهاأن!حبلاالالهوالدةاقوبقوليجثفوابندانسطوريوم!خبثهالكلي

ك!لصهلكغللإلىدعه،الذىبالابراطوراحتمىو!،انه.فيكالفملةمظاساتهمنصطورضابلضلهه

الئالثيلمممكونيلممعصحتعلىالاهبرطورحثممانصداهلتزدادالفضيةنيالاسكددراة،يطريرك

ChroniconPaschale,17..44صييزنطية،الدولة،ال!ينيالبلز،انظر+م431عاميدموس

الأولالثمكلإلىسصدفللهيعد!نماكداونح*الناطحالةفيالاسمنيالةكنيالمولفانضايلاحظ21؟

شط.نصطوروكتالقهالناطنهاتيحنف

132.ورلةا-6517سرغه.يصمتواليمموالالهم:النصنيءر

ول"م!لاChronogra"ءكاa,seء0913فظر:ثرلاليص.رو!ةهحالهليثتايتط!قثرر

icoء*"ءك!!71,ةالظر:الكنيصة.لىءمنماننقنهمئيوفاليصوكنلكالضييةالحوليةلنه!كر54 nهممهء*

Chronogra?haاك014 !!ا"م!،,

م(.4221-458منكرةفييلمنسليتطرووكيةlouvenaliusيوطداوسنولى525
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ولدالذ!يهووأخر،الأباللهمنولدالذىذفىصأخرطأقالممميح،والدةلكنا!ه،

بأنوكرزوبإيضاح،iلخ!!أمهأجاهرواالمجمعهذالكن.عدمىاغي،هريمهن

الدهور،كلىهلالآبمنالمولود!هربم،العن!راءهنولدأا!لذىننممه،المعميح

بغهرولستالالهوالدةالتليدمةوانوطبيعنينهواحدباقوم،كاهلوبمماقإلهو!

الولادةوبعد،الولادةوفي،الولادةفيدائما،البتولةانهابصا،الطبع!فوقهبمازريم،26

وأماوبرخوا.واوضحواأكرزواوهكذا،الحد!د4.علىالالهوالدةوانهايخراء،لبئلت

كنيسةفيوالقاقانحادوصاو،وحرموهملعنوهمنبعههنوكلالكافب،نعمطوريوس

جزيرةإلىنممطوراوم!الملكوننىشاهلة.سصبمةسح!ةوصارتالمقلسمة،الله

فيبجدفكانالذى،لسانهوانهرىهضاك!11،اللهعضبوا!اههوضاكطلسبر،27

الاثمباطينننسهوأخنثردبئة،!بمةبأوجاعوهات،بدنهوسانر،الاله.والدةعلى

هئم028أفمياطيناجنادهنكاناواربوسهذاطان4ا!ابليةأفارفياريوسهحوجمعنها

القسأوهوأالتمممطنطبنية،لمدينةأبطريرك!ساشرطنواوالمجمعالملكان

هكسيمبانوس.92"

ملكه:منوالضرونألممللعمةألممنةوفي

،امراةلهأتاخذواالندمطنطبنبة،مدينةإلىروهبةهنوالننيانوسانى

إلىأاضاورجعاهرأنه،531ا!وكبهمنللملكولدتالني،الملكهبنت.3اضمكسبةأهيأ

532.روهية

م!ومهء
.نكاح!!سمودبض

5صنطيه،الموناللوله،الرينيالهازانظر:مصر.إلىننيانهالبعضخرو27 t fا،ج،الرومرسعم،ال!د

eه012rd3،صه State, En !. trans. .J Hussy, (Oxءء!ي!،يزthلمء.G Ostrogorsky, History

yل! Byzantine Earthquakes and their Litug!5691),اكص ;54 .B Croke, "Two

صيفيالوكحهالغرحة،الواحكبلىوبالتيليد،Commemoration"،.ع!!89151(,)131.إ

Theophanes,Chronograاكءphia,0214فظر:صر.

فظر:عله.اغمكاضا،الحخطوطةهولفاوصهاوالتي!صوس،هعمحصيكثرلكاصيلاثيوفاليس!ئم*؟

,Theophanes!مءكاء.142-913 Chronogr

4311-هنالاترةفيالذطلطيليةطريرك!ةتولىالذيMaximianusممميميفوسالمطر!ك!*؟

م(.434

.Eudox!أيل!كممياالاسمصحة!ر
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والمعرفة،الحكمةالجزيلالرثلالقممطنطينيةههد!نةا!برخسكلرم!،وطم

اصضوجعله!واأ،بناةبناه!وماستينوفي،العظمالتدمطنطبنهةههلينة33سورحائط

علىهذا،لأجسل،الملكأهامضفوابناءهخسنالشعبنظرهظمااولآ.34كاقهما

حوانجه،هوباعالايبرخس،36كراهةهنأفا(خرجه،535يونانيبأنهونعللكيرسا،

الملك،يتلالهلاحنىالكنبسة،إلىسارعكه37يرثىالذىهذاوأن.للسلطنةوجعلها

العظصى.الكنييمةأوانيعلىا!حافظ!البطريركعملهزهاقوبعدكافا.وصاو

للبطريركوفالعليه،538فحن،واخرجهالايبرخسظلمانهلأجلكثيراالملكوحزن

95r.زهرنيلمدبنةاهطران!1بائمرطنهأق

كهةرئثسلميرسلواأقهزهعينبأن!صم!زهرنيهدينةأهللمممعولما

أ!امبعد،اللهبمانمبئة،أخوة!افمبوخهمهنواحدلهموقالليالالوه.بأنهمالمقوابوناثيا،

لازمهوكمساهه،بعلمأنلانيالذيالكطةوئيسوبلزم،المسبحميلادبكونظبلة

حسنكانواقبلحجارة،نرجصهحنيف!)؟(أفوالاهذ4سمعنافإنالك!ة،لرؤساء

سمحولمساوراجمنا.هكطلتاوئب!ىأنهبماونطبعه،لهنسجدهسلثبما،وبعلم،العبادة

هبلارربوموفيوممجدوا.إليهألئواالكفةرئيم!أتىولمااعجبم.الشبخفيولال!ثمعب

الألبلن)؟(إلىالكفةرنيع!فصعدالمطراق،غدالاثمعبكلاجنمعالمتلدم!المسيح

فظر:منها.ثيولوصسزواجكلAthenalsفينايسل!عىيلوكياكفت.Eudociaيلوكياالأسمصحة331

Chroniconبج.68 Paschal

Theophanes,Chronogr,.143ااضا:لنظرو32 ?phiaاثوكاساينتقبعدممامنهاانعيوت

Chronicon,.72:انظر.وبحمميليا Paschale

135.ور!ة3،سرصور.:النصفي؟؟

مو؟
,os:اثظرالمصارىكهرسنئماطص "Kyros Panopolites, Rebuilder of!د.)عأالطكاام

464-451.)7191(9124inople",!إه!SBRG

وش.افهنطلالذيهولمملل!ينوالمنصود.ا35وركة6،سطرواعكل.:النصفي؟و؟

الملينة.واليوظينةمنخلعهاية

135.ور!ة8،سطريرتا.:اللصني

.135ور!ة0،1سطر.تعق:!لنصفيو38

فيلمتككلرةمنضد!هضالممللهصلرامتلاحنىكوس،يالممالنهلرطيلةيهفالئمىظلرو5

Chroniconالصضى.فظر:ا!مياSmyrnaسم!نالمليلةاسقااكونلأن!لملكلفعهئمومناليمولروم.

078,Paschale
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لأناسما-،بالصمتاكرهواهالمسيحربنالميلادالأخوةالرجال"ا!هافائلالثعلم

فيكلهالكلا!وجعل"أهينالأبد،إلىالمجدفلهالتديسة،العنراءمناتىفدالالهكلمة

يسدوجملواكلمسارعوا،ذلكزهرنيأووسمعواحكمنههـفلمابغزارة،العبادةحدمن

ا!أرضفيحوافدكانمكلهمواكرموه؟بورعهنهاسنماعهمبعدالك!ة،رئيس

.054النهابةإلىاللهبمحبةجيدا،الكنيسةودبرلله،موضعا

هلكه:هنوالدضرونالثامنةالسنةوفي

.541وسبعبنائنبنأواخمسمانةالثاسهنوفلربالاسكنثربة،الماثمهدانهثم

فدسعه،42"تلمبذالجزبلبزكلسموضعهوصارالبطربرك،هكسيملانوسوها!

إلهى،بغصبماتتثاودوسبوسالملكأمافضوكسبه،أنولأجل.الذهبفمبوحنا

قبرها،أعنيجرنها،كاق،الذهبلفمظلمهالأجلالقدبسين،الرسلهيكلفيودفنوها

أفراد!أوان.الق!دبسبنفيوظلمهابخطيئئهايشهدسنة،وثلاطئنخمسةهدةيتزسشع

الثه.وبصجدونذلكينظروقكانواالشعب

اصلايكسفلمالقسطن!طينية،كرسياخذانبعدفدسه.،الجزيلبزكلسوأن

هدينةإلىقومانههن،وأبوههعلمه،الذهبفمأعضاءبنقلباقالملكيخاطبأنمن

الأوضطانفيه،الموجودةالعذابفلكهويبطلاهه،43أعنأيصنحوانالقطمطنطينية،

اخرجوا،الموعظونأيهاال!ئمماسوبقول،القداسيرلبهونكانوالمالكن،ئقبلها.544لن

.con,.78فظر:النصحية.الحوليةفيالرواا4نض.ورل!04 PaschaleفيChronهذ.ثيوفانيسواضع

Theophanes,Chronogr,151-:انظر.ثرردرسيوسحكممنوالثلائينالعمابعيلعامفيالأحداث ? hia

152.

T.انظر:كهرسصال!لاصيلهنولمزيد .E Gregory, "The Remarkable Christmas Homily

of Kyros Panopelites"1, GRBS 16 ,)7591( ;324-317 .B Baldwin, "Cyrus of Panopolis: a

)8291(,36Remarkable Sermon and an Unremarkable Poem", Vigiliae Christianae

172.-916

.اا!و الظر:رحلا.572وهات،النيلوفاءبيدالاحلثلىالتاءالاسكددريةهع!رحيمطمى

,Theophanesءكاhiكا0144 Chronogr

05مو2

4)4منالفرةفيالضطنطينيةبطريركية"احهoلاsيروكلوسلولى 4-46 r.)م

137.ورلةا،سطرلاهه.:النصفيأ!

إلىالذطيفميوحنارفكصدةحولال!كاصيل!.كليتمولم،الموضوعهذاإلى!ططوفانيسفمارولو

Theophanes,Chronograاكءphia,.144اللر:الضطلطيلية.
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التداس،خدهة!كملوالإلىأ،اهنظوراعر"هخروجاهالكنيسةخارجيخرجكان

عليما،فرحاافمل!لهفلك،البطريركمنالملكسمحولماإلى!هوضعها.أاضاوئأني

الذب.فمالتديسباصماهليأنواحافمينههنناممافارممللوالدنه.المساهحة!أحل

منلههااننق،هاوعلىبسيطا.اخذالبأخنوهالتبروقحوانومانه،إبىهضوا"وهكذا،

نظرولماهنزعزعة.عرهئاصلةكصخرةلبثلكنه،يحركهأناحدايقدرلمعجب،

فحزنجرى،هابكلوأخبروهالطك،إلىرجعواينحركأنباثمأهاأنهالمرسلون

ب!الله،لدوهالبطريركوانبالقضبة،واخبرهالبطريركاسندعىوللحالكثبرآ.الملك

إليهوهنضرسكامنهطالباهناثمورا،فلككئكئبانيجبللملكوف!القثبس،وبصنمبئة

بسانبانيلىهمكن،لمجرهذالأنبحضروه،انأوناهرنرسلانإأولب!ى،بانيأن

اللهمنطالبابثموعذاتهألقىأ،أهذاالملكسمعفلما.هلكينوفيعبغيرالمنفىهن

وك!ة،الكطة،رؤساءجمعوهكذا.وبانيطلبهإلىاأبسنمعبأنالقثب!ىوهن

بالمراكبوأرسلهمفائقا،وبخووا،القيمةحبزيلشمعاواعطاهموأراخة،،ومرلالين

منسافرواوللحال.إليهمودفعهاللقثيسرسلةوكتبالقديدم!.أعضاء546لبحضروا

القثبس.كانحثهنكفومانه،هدبنةإلىووصلواالقسطنطبنبة،مدبنة

ذأهن!الكفوئية،الحلللبسواالائمعب،وكلالكطة،رؤساءمضىولما

كنبهااللني،الملكرسالةفنحواالغدوفيكله.اللبلوصلوا،الشموعوأوفدواالمساء،

ناولوسبوم!الملكزسالةهكذا:مضمونهاالنيالقثيع!،قبرفوقوفرؤؤهايده،بخط

فميوحنا،الروحانيوا!اب،المسكونةوهعلم،البطريركإلى.الذهبفمالتديسإلى

فأرهملنال،الأخرينيشابههيتا،جسمكاناحتدمبنالماأننائاودوسيوم!.من،الذهب

،المكرما!ابابهاانتلكنقصثنا.هنمنعناهذايأجلبسيطا.إحضارانحضره

احب!ونالنقالآباءوكمئلالئوبة.هعلمانكبمالنا،واصفح،عملناهبماساهحنا

همهمااريبعجبمنلهويا.+بورودكيحبونكالنينوفرحذال!،اوهبنا،اولادهم

لنالىبيثعري!تإ،يدلالمسهاقجمرهنيرلدءالتديسجمممكان،الرسالةيترؤون

جزيلصندوقداخلفيووضعوه،بسهولةوتسلموهالقبر،خارجخرجتمموها،

.37Iورلة54سطر.الكنيميعهيرا:النصنيوول

13ورلةا،ليميوا..سطر:اللصفي!! A.
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أتىولصا.المركبوسطفيوالئرنيلبالصلاةبهونوا،الملكعلهالذى،الثمن

جسمههكانالذىالمركبواها،المراكبوشتت!مة،ر!حا7"هحدثأتأالمكدو

حولهودار،الملكةاخنطنتهالذىا!أرهلةيقزموانلقالبر،إلىهضىالتاب!

لهبا،اليومإلىيستبينثدهكذا،ا!أربعة.8جوانبهوها،جزيرةصروفصله،بالمركب

واجنمعث954!صا،هدرءاوصار،الريحممكنحبنئذ.وحدههننصلاسكجبامن

ودخلللتثبدم!.ومدائحونرانبلتبنسابيحالمدينةداخلإلىوأتواجميعها،المراكب

هزبنةكانتالنيالملوكثة،المراكبفىا!ليزسوجماعةوالبطربركوحاشيتهالملك

ليسلثبلواوهضوابئواوب،وأقوامايرهات)؟(،اقواهانزلواوا!اراخنةوالانمعبكثيرا؟

وصار،الشمعكثرةهنالسماء،نجومملروصارالبحرنغطىكثرنهموهن،التلبس

بكراهةالقثيسجسموأخدنواالبخور.رائحةمن،ذكيةروائح!نوحواوالجوالبحركل

بصلاةوهممبحبنهونلبنابريني،الفدبسةهبكلإلىبهوانوا،روحانيو!حعظبمة،

كرسبك."التدهيىابهااخنت+لقدكافنموهئفوا،المقدسالكرسيفيووضعوههنصلة،

اقمنهطالباالقثبسا!امعلىوفعأنهئمله،سجثواالدثمعبوسانرالملكانثم

سنه.أ4فالفأالذىالشغلي،أجلمنافضكسيه،لواللتهيصنح

القثبسين،الرسلهكلإلىوالبخوربالصلواتأيضاجمممهيخن!واوهكذا؟

وف!عسلا،القاطرفمهقحوهناك.كرسيعلىواجلسوههثنونة،الملكةكانتحيث

العوليهذاضوثولمالافضكسيه؟.السلاملل!ثمعب،السلا!،للكل"السلامالقداسفي

خمسهدةهنكاقيلن!يمحه،ولرصلال!ةفرتزلزلكفا،عجلباهنله1ا،للحين

تممواأنوإلىالمتثم!،الهيكلإلىالقدب!ى-.الطلمرجسمأخذواوهكذا،ممنة.وئلاشن

وهكذا.خبرهالمشئملالمعنسىبدلهاعلىكئيرة،سكجائبالقدليسفعلاالصفى،

صار.555

.()!ودرىخر!سوبوليسهوهي7

.913وركة2،سطرحوالد4.يربعومنحونةممكلواذلهافص:في*

.913ور!ة3،سطرطوا.:النصفيس5

لييكئىانالمرلفاغادهاعلىمالماالصلرةقيهناو!ا.4.ورلة4،سطر.صروتا:النصفي!و

أخر.إلى!قمنكلامهلهة
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ثاودوسيوصيط:هلكمنأخونالمشةلركي

الكبسارالاثمعلي،هوأنيشهر،51اوبعةهدةهخيفة!مةزلزلةصارت

وفى.عنهمرجزهيكف!هئضرعناللهإلىطلبواوالملكبتبوا،النقوالصغار،

اكير!ألائمعبفصرخدخينة.عظيمةزلزلةصارلثانضرسق،همبينماا!ابام،احد

ألمجوإلىخطفسمنلة،علىالنهار،مينالثالئةالمماعةوفي.سبرةهبثموعليص"52

فينعالىوهكذا،أالسماء،-وبنعجبواإلىصاءوهوينظرونه،الكلوكانصبي!11،

بعدوكانواهالشعبوسطفينزلساعاتوبصبعابنه،أناحدبقدرلمانهحتىالجو،

نظرماذاوسألوه"ههوالبطربرك،الملكأمامالصبيهفأحضروا.53الطلبةترتيلفي

!اإلهيصونائمممعتالصبيفاجاب؟خطفهالأذىهووهن،مضيهفيهناك

الق!وي،فسلوسال!هه!وسويقولوايرلالواحنىوالدئمعب،البطربركاخبرأنيأهرني

الملكثاودومميوسأواماهالزلزلةكنتالساعةلككوفيارحمنا+اهوث،ل!الذىفثوس

التسسبيحهذالرلرانواهرا،العجبب!هذاعظيمافرحافرحوابوشاربةهههأفيتد!وأخته

.556المسكونةكلفي

هلكه:هنوالثحطبنالخامممدةألسنةوفى

لنرننيوم!.التدام!هيكلفيووضعوهاأشعباء،النبيأعضاءأحضررا

وايضكفالئاني.ئيدوس!سعهدعلىبلزنطيةفيوقصالليالزلازللمهرمنالزلزيلمذاكانا؟؟

فييصعلونهوالآخرونهذ!هكمخطوطددام،043عامفيالبضيعمعلهحيثوقىعه،تريخفيالمورخون

,phanesانظر:!تماصيلم.لمزيدهن438سكام Chronogra? phia, ;145-144Chroniconميءهء

131-126.,antine Earthquakes!5مو!ل!لم!rl3!ط,Paschale,,76 .n ;256 Croke

!!م,Chronographia,.145انظر:سيلناه+!رحمةور2

الحاحة.ف!فيكفوانهميضير!ا؟؟؟

.014وركلة12،سطر.الم!!امالصىفعابوا:النصفي!و؟

لررتدتءنهاحنىثصثوصس،على6الموثرالث!خصيكمنوكفت8!مح"ءاداءبولضرياالاسمصهةو؟و

الطر:.Eudociaاثومايم!مهالصهحالتيوهيالينا،ثامعةفي!ميك(شةاحدالنةثدهيل!،منزواحه

،11سرلط،ممانلشرالأ.ثلأاةمرةمصضاالاسموردوسوت4..صالصنطية،الدولةهال!ينيالهو

فلكيعدالامعفكرليسيممتمرطثالث!ق،حرفكلأسم!رتكت!ةنعمينهضاوييلاوا.4اور!ة

ممطرشلثصرية.،و!ككهالث!مةللمرةالاسمسيص!فككوبن4211وركة17،سطريضطانظريلئمارية.

.431ورلة17،سطريلونصريه+،الرالعةوللمرة4351ورلة2،4،

,Theophanesكا145-144.الظر:نورفاليس.غدالواردةلك!هعالروالةهذ.ننط!قموو Chronogr "?l
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ملكه:هنوالئح!لينالمملدسةالممنةوفي

لأنهوامد4،أهوالهالأجنادهواخنطنث057فسيساالبطر!يننيوخسصار

لابأنطر!قاالملكوضعالو!ت،فلكوهنبافنخار.علطفنجرعوابذانه،كثيرانهاون

058"بطريقرنبةإلىخصي!رلقي

العظمى،اهـاكنيسةأفيإ11حاضرالملككان،الالهيا!هورعيد!وموفي

سبعينالملكفأعطاهبه.ولإئقةجداعجيبةتناحةواعطاهالماثمرقهنالنتراءاحدانى

بففبنوس،بأنالملكةسكلمتولما.للملكةالنفاحةلوفنهالصلكهوأرهملذطا،95

منإنسانكاقكأنههثبة،الئفاحةلهارسلتلديلهرضفيهكانالماجيسطرس،06

فيانفقهامنىوعلاطية،سراوبلئخاطباقبنكلمانوفكلوكانا.الملكفصرخواص

لالدأكاقالذىأوهو!أعمالها،سائرفيلبلشاريةمسا!اكانانهأأولإسيماالب!ط،

بفلينوم!أخذولماوجهرها.بسرهائخاطبهكئبرةهرارانث5هوبها.61الملكزؤج

ولصالها.أرسلهاالملكبأقعاركناضكبر،الملكإلىبومينبعدارسلهاالملكةمنالنفاحة

جمظهفلتضربها،بفممقبفلبنوص!أنونوهم،الملكةعلىعضبالنفاحةالملكصف

فاجأبتسه؟"ابيكأرسلئهاالئىالنفاحة*اينلهافقالفصرها،فىفوجدهاوهضىكئلرا،

أزلمملتها"فأجابنهلمناخبرينيعلبلثحباتىثحقأبضالهاوفالفأجابهاكلتهاة.ناني

وأخرجبحباتنه،حلفتقدسمعهالماعلبها،غضباكلئها+حبنئذحيال!بانىؤحق

ترنعد.+وكانتآكابمبنةةصارتنظرئهافلمااي!اها.وأراهاالئناحة

,Theophanesء.151:انظربرالوزيتس.امملانطيوخوسكعلن7؟؟ Chronogr ?hi

وقدثدا.الرهعةالنمرمةالامبراطوريةالأ!ماليهنأنذيك،الئمريفاوالنديليني!الذى،اللفهذاكانوو؟

البيزنطيالعصرحتى!ائمةظلت،البطاركةاسمتحملىطبقةالبدايةهنالأول!مطنطينالامبراطورالمس

هلحوظة.بلرثةعهد.فيالبطلر!ةمحدزادحثهصراعه،علىالمطرمةباليثصتميانقحوتالمناخر.

فظر:

28-27.,ystemءشاك!لinistrat4!ثBury, The Imperial A

فظر:نوميزما.أ05اعا.لمشمحيةالحوليةفيالذبهة.نطيةالد!الصلةوهيدومؤها،07ا!ا.اىوو5

Chroniconء074 Paschale

للحوليةطيقاGPaulinusااوليلوسضاالصييحوالاسماللقيها!ذالمت!يفسبقو!الماحممئير،ى!وا

النصيية.

زؤج+.علىتفمليدعلامةيضعالمرلف!خاصةاثوكيا،منالملكؤوجالذىهودالمشمودامر
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فيفارسلبها.فسق!بنلينوسلأنبزيادةالملكظنالكافب.يمانهاو!أجل

خبيثة.ودعاهاواهانها،،عظيمةشنائمالطكةونمنمر(سه،وهـلمتطحاللبلةنلك

لكنس!!هاأاصلأ،الملكإلىلثظربانوثهلها!كنولموثهارأ،للأنبكيوكانث

غىفاخنتاعطاها.وهكذاأووشلع.إلىتمضيبانمنائموراي!عطبهاكإليهطلبث

هاجمعلأنالصطح،ندمنوحبواموراكئدرة،خيراتعلتأحبثأوهضت،.111كثير

واصتوؤبنته،،جميعهعرتهوالحوائطوالقناطرالكنائسقب!ابمنهطوهاوجدنه

بربا"اصلحداوودفولفبهاونمهلوكبة؟عظيمة562وحسناتاهوالاوالكنائ!ىالأدبرة

القدبس!كلفيوثتوهامائتوهناكاووشلبم+.(سوارولتبنى،صهبونبمسرل!

مراتكانلكنالصلكهبهان!همماعلةاجلهمنب!فلينوسبعرفهولم063اسنفانوس

هفبه.64لاغائماكانلأنهوبخاطبها،الملكةهعلنفاوضكئيرة

سربحكانانهإلا،الرايمسلميم،العبادةحسنئاودوسبومىالملكهذاكان

اوبنرأهأنعبرهنبخنمهامراكانبهكنبوإذاللحبن،بصثفهبسمعهكاقوهاالمبل،

فاسندعتالأمر.هذالأجلحزبنةبول!ثماربةأختهوكانتلحمثقهم.وكانيسئفحصه،

وحبيبتياختيأعطبك،الملكثاولمحوسيوسباهكذابكتبأنوأهرئهالكلنبةاحد

إلىاليومهنخثمهاساثرفيوعبدةجاربةافضوكلةلأمرأنيتعملهاحنىبولشاربة

إليه؟ودفعذءأخبها،إلىوهضتالمنشوربولشاريةأخنثوهكذاحيائها."أبامكل

نعبرهاخنهبدأتعبهفهولما.الملوككعادةنوفبعاعلبهكنببفرأه،أنغبرهنوهو،

51،فووضتواهولماضراه،المنيئموروناولنه،المعرفةوعثمللجهلونسبنهكنيرا،

فيالطربتةهذهأهسكومرئين،مرةوخجلهحبائهمنوجهههنظرواممتحالوتغير

هنملكه.6بداهفيبولفماربهعملتهالعملوهذا.حيائهابامكل

.421ور!ة0،1سطروحممانات.اموالأوالكنالسالليار.:النصفي2مر

ثمصحية.الحوليةفيوردمامعاللكاحةوصمةويلركيالاولينوسبقالع!ةصاةالروأت.ننطابقمر3

ويلولينوس.اثوماي!ثمديدحيوحودالىئوفانيسوانمصChroniconPaschaleء.75-73الظرة

حم!ا"!,Chronogrء؟"ء155.4انن!ر:

!ما!!ر عثداالكلامككبذات،ضلاااوياولينوس،علىعانداالكلامكلنل!امها،راعاالكمةت.ئضر

..ثيولوميوسعلى

.143ور!ة9،سطر.تملكهكوفي:النصفيوفؤ
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:566ملكهمنوالثد!نالن!معةالممنةوفي

بطراركوكيرللس،التدهطنطهنب!ة،هدبنةبطربركبزكلس،العالمهذاهنانلثل

ديوستورسالأسكنثرا4كرسيفيوصارئانميخ.لاالنيالفبطةإلىالاسكندربة،مد!نة

سنهصسغرصنهوجندمه68هؤثبا،اولاإهطباولمجرخبثئا،رجلاهوكانبطركا،67

اوربجانوم!.057لهلمرايه!علتدهرطوطا،96

:571نملكههنواكلارلنالحالمحىألآأالسنةوفي

سلفمماكانلتالتي،الالهوالدةباسما؟(الخلكوبراثيافيكنبسةبنى

.للبهودا1جامصأ

منكانتبانهاعلصاا!خطوطة،هرلفينكرهالمم،447عاماى،شديدةزلزلةالعامهذافيوتمهر

Chroniconانظر:الردط.منغاليهننا.فيوسنممطور،اغبرهاوالتيللملينة،الملمرة!زلإرلى

!131,antine Earthquakes!للألمثPaschale, ;84-97 Croke, Two Earl

هءمو7

لمملكمنشداند!ىو!م،444عام،كيرلسوفاةبعدالاسكندريةفيالبطركيةكرسيليوص!وسلولي

انظر:المننى.نيماتحثم،451عامخلتدوكيةمعمعتراراتهنبئرارننيانإلىوصلتهاريانوس،

.64صا،ج،البطاركةتاص!المقفح،بنسال!رصا

ه-!
,Theophanesءكاhiء.153:انظرثيوف!س.معالعزءتاحتىالمولفا!دلى Chronogr

فيله!اانصيراوحدو!،عليهالعتابقالأسكندريةبطريرككيرلص،نهحعلىديوسقوروس!م!

السيدطعلصيبأندراو!ثضطنطينله.في!برنثناللينرث!احديوطلخا،الأليصالم!طنطينية،

الالصة.الطبيعةفياليثمريةالطبيحةفابتفيواحدتاطيبعةالتعم!دغداصبصناوالمثمرية،الاليةالممميح،

الطبيعةاغلواالاسكلريةكنيصةرجدوفه،السيحفيالاليةالطليعةنكرتككنممطورانوالواضح

هي،واحدةطلدهةللسيحيع!الذيالمونوصى،المذبظصرفللهعلىترشو!الصميح.في!بثمرية

لفعوكداالمممطنطبنبة+كأثظربركروماةلاباهالأولليوللباباعوضهالذييلمذبوهو.الأليةالطببعة

إفمموسمعمعبالممالمحروتوهوثيني،معحعتإلىالثانيئلأولوصروسالاميراطورليوصروس

يوطبخاسذباغهوتلكررالذي،المجمع!ارنلمةلصسؤروسونولىم.944عام!صوصى،

وروما.الذطنطينيةكنيعمتيهنملونقورفد4لروضوروسال!بحوبهذا.نال!الاممراطوروسصحييا،

اللولة،ال!ينيالدازالظر:الآراه.ت.نيلليتماء4عامالمعمكونيخلنونيةهممعض!بىادىهاوص

,ChroniconPaschale,ليهيهـنؤبملمهthءnaعل!ة،ء.54صالبثزنطهة، ;77-76 .A Vasiliev

99.5291(,Empire (Madison

theهء!لysiteMovementانظر:الموذسومزىالمذهىوص Mon3"لمهe Riseهـ.W .H .C Frend

7291(.Cambridge)

الصكللرى.ارلون!"و

ئيودوثيوس،ع!دمنوالأريعقالدلديالعامفيتالذي،اللصوصيإذوسمدمعإلىالمرلفائ!رلم71؟

,Theophanesءكاhiكا.157-156فظر:الثماصيل.هنلمزيدثيولانيس.حممي Chronogr
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ثاودوسيوس:تملدهنوالأولهينالثثيةالسنةوفي

وهالنه،فرممهعلىهنفويالخيلسباقلينظرلولنهنبلاءمعالملكركب

ظهربإف!ممسفيكلتلمائأذ!لهاوفالبلوشاريهاخنهدعىبموتانو!بل

فأوسلي،هركيانوسينملكانهزهعهونيبعدبأنليوثالالئاولوعلوسهبوحنا72لي

الرمملطكلفيودفنالملكهاتيوههنوبعد.+القولهذالهوفولياسئدجمه

الطكبموتل!دممعاقهوفبل.78ولنمهربنسنةواربعبناثنتل!هدةهوتملك73.القثيممبن

كانالذياخيها،فولحسبهاركبانوس،اسئدعت،الحكمةالكلبةبول!ئماربه،ارسلث

فاضلا،إنمماناوجلد!واناهالتا،الملك(خي"اقلهوقالتمكرما،شيخانقيا،عفيفا،

انكلياحلفلكنا.هلك!!ااعطكلكيفاننخبل!الصلك،خواصجمبعهنافضل

وهكذا،جمب.هبضر،بنقاوةللهذانياعلمتكمالنم!،ولاجمب،بغيربتوليتينحنظ

اممندعئاوللحلين،فرحتاأص!ابولشارولسمعتهفلما075طلبتكمابفبنالهاحلف

ملكا.577ونوجنه،العساكرهوهتثمى،76البطربركاناطولبوس

Yاهمرثييانو!8تملث

ما105457-4

لهبتالمكانإلىمضى،الملكثاودوسطوسأايامف!هذا،ماركبانوس

ولبمة،اخويهلهعملانعافىولماهرض؟فيوفعوهناكالصئعرق،بلاررفي957لهكيون

.144صورتة2،!عطر.لى.اعالنيلنص:في!م؟

Chronicon,.08انظر:عاها.والحمصونالوا!يناشعرصع!؟7؟ Paschale

خمعمةمنيؤلىهاحكمهسنلا!حملةلكبنوفيا.م045سنةوتوفيم504سنةالحكمئرودوسورسنولى74؟

المغطوطة.ل!عيكماونصرشعاماواريصنث!ئقوليصعاها،واربعون

وخمممونلري!ةالصرمننيلغمخرا.وكانتب!،مماهذ.بولخهرلهامنلزوجهلرمانوسانبالفكرثلير؟7؟

Chronicon,81فظر:عاها. Paschale

14458)منالقرةفيالشمطلطينيلأ!طراركيةAnatoliusنطوليوسنولةو07 - s.ما

ضمورفيلهوكلت.،يرعتهاخهاللغلني!هلرمك،يم!م!عيثيولوسيوسلنالشمصةالدوليةلنهكر+؟

نظر:بطىه.هنإميريطوراتكونانليظ!ر!+بهالممنثو،رح!منوالحاضريناسهو

08.,Chronicon Paschale

!مرء

م(.1045-457منالقرةفياليكمملر!لنلولى

مموه
أحلاما.8ليطاي
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عظيمة.مركبةلهوعملاهنلزلهم،إلىواخذاههوطانيانوس،08ابوليوسو!طا

كئيرا.هصلدا8افأهممكوالبصطالوا،البريةإلىهركياثوميطهعخرجواا!أ!امأحدوفي

هعاهفجلسوا83أهوباهس!ساطيبامكانافوجدوا*ATهئعبين،كانواالحرمماعةوفي

طائيانوساسئبتظضاك،نائموقهم!مافلبل،وبعدوناهوا.اضطجعواثموأكلوا،

الشمس.حرهنبظللهندممرافوفهوكان،الشمسإليهوصلتفمركبانوسووجد

حكمةمنكلاهماقعجبالإل!ة.العلا!ةئلكو(راهابوليوسأخاهطاتيانوسويتظ

معاالثلاطةوجليممواهركبانوس،ايقظواوللحالملكا.يصيرأنمزهعهذاكوظنا،الله

أناهوؤمنهوفأجابهمنوهبنا؟هنعمةأيماهلكاصرت"إذالهوكالواالائمجرة،ئحت

نعمةأىنملكت،"إذائانبةمرةابضالهفقالاالدوجة."هذهمل!إلىأرلثيحنى

+إذاوقالأ،أفوالىأ!اصثقأوفدأبالئه،مركيانوسوتفوه؟".قبلكمنالناسبخصل

لهوفالالينارمائتياعطوهحلنئذابواي."مل!أأجعلكصا!االلههنليهذاصار

ال!هبعنايةصاوفلماافكرنا..وئملكتالةرفعكوإذاالتسطنطينبة،إلى+امضي

لبكبا.84"مثبنةفيصاربماجيدانفكرهلكا،هذامركيانوس

علىإفريقيةهثينةإلى585اسباووقالقائدأرسلثاودوسيوسؤهانوفي

أسباوون،اربخو!جيزضكلبببنهم!ط(فلماالحربأتأصارهولما86.اريخوسجبز

كلهموكانوا،جملتهمفيهذاالملكمركبانوسهوكان.87واسرهمكئبرينأجناداوأهسك

إلىجيزاريخوسأئىالنهار،نصففى،الأيامأحدوفى.جيزاريخوسدارفيهتيد!بن

.كملايوليوسالاسمصحةص

ص!إء.ور.لة15،سطرفمصكوا.:النصفي

.441ورتة16،سطر.هتعوبق:النصني

.441وركة16،سطرواهيا..:النصفي

,Theophanesء16-1.016انظر:ئرفانلأم!.هعالرويةت.ننط!قول؟ Chronogr ? hiعلأنكعدومصا

فظر:ليكا.لملينةنحاكمأويولرسالشطنطينثة،لملينةوالياطثيانوسالامبراطور

161.,hiaءكاTheophanes, Chronogr

:s sالناكلنهايةبحنفاسباريوال!بروسالصحيحالاسمsparus.كالمعميحيةيلقاكلاصل،ثرمثيوككول

الأللأوسة.

..!و
م(.-477)943هللوندالملكحيزريكطايلمئصود،مصرينوس

.145ور!ة15،سطروال!نالرهم.كئيرلاناملاداوهصك:النصفير87
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!ظللهاانممراوفوىنائصاهركيانوسجملنمفيفنظرالمأسوران،لينظرالبيتنافذة

!نملك.انهزهعهذ!اقصفجهزاريخوسنظرفلماالاثممس.حرارةهنبجناحبه،

جزويخوططلهضدمركيانو!ط"،"اسميلهضال،اسمهصوسألهاممندعاهوهكذا،

وطذا،اعدك".وانابلاررى،ولأنحاربني،لابأنونملكتاللهاعطاكاقلي"احلف

اصلأ.588جيزارخهوسيحاربولما!سامهحنظالملكاخذولمااعئقه.ثمله،اقيممم

في،الالهلوالدةهبكلابولاثمارولالمغبوطةتنت،هركيانوسنملكبدءوفي

الكببرة.095الكنائع!منجمره*هعAفلاطثمرناص،9

طكه:هنالثاللظالسنةوفى

المجمعإلىالثالثالمجمحهومن.19المسكونيالمقدلىالرابعالمجمعصاو

مدينةفيوئلاطينستمائةمهالمجئمعينالآباءمحدوكانسنة+ئلاطونالرابع

مميئيهكهراطقةوانتلسئوم!39لبستورس،ولعنوا،وحاشيتهالملكهبحضوو29خلكد!ونلط،

علىالهراطقةالملكوننىالمدميح.يسوعربناطبليعنيقمئموالأنهمالراى،

إل!سا،الربأيهاندثمكركوفالواوهجثوه،الدسكظمواالمجمعأصحابهوأنأنكرة،49

وكانالحقبتبة.الأرثوذكسبةبالأمانةنعنرفكلناوصرنا،الكنائسانشقاقأبطللتلأنك

,Theophanesءأثهـ?.161انظر:.نبوفانيسمبمالروإيةهذهننطابق88؟ Chronogr

إمبرطوريا.صمراثهاوكانأثصطنطينية،شماليلثعاتيالمنطقةوهيبلائ!رنايهايفلائمرنص98؟

والىلهمنجنىثيرسوس.!كليعمةفيمحأةثعمهدإ،الأربضسبالمتياكليمونرف!ظىبولخرياعرت"095

Chronicon,81.:انظر+ئردوسروساسورخارجكنيممةمصارووسالملينة Paschale

!وهافيورطيخاهليوستوروسأواهلمن!مةمه451عامخلقونيةملينةفيالصكونيالمعمعتا!19؟

كلالالمعمعهذافيالمعتمصناغبرو!الكنانس.مراركيةولتحليد،اللصوصيإضموسهعمعفي

هالأخرىعنمص!كةهناوكلللافتمامهكابلة!رممم!تهلةكاملةوالبثرية،الالية،السيحفيالطبيعتين

فنهلثو!روما،كلاالمكانةفيالييلق!طنطينيةالمتفانوتؤر.ييوادنممطوويةالمونومريةوادان

!يني،!مكالظر:والئمام.مصرفيالثمرلمحةوالكانصالضطنطينيةكنيصة!ئطيخلاتالىالؤارات

الدهحةمدلة،ال!دطيالسمرفيالمئسمتكنيصةالهميد،عبدرك46-547صنطيةهالد!اللولة

Chronicon)الفاهرة،25النا!ينية،لللرييعلتالمصرية Paschale, 8 .82-1 91(5 V A

.ىالصشأسياكلبيلكعالتيخونية،مدينةالمئصود*و

ئماما.ميرتالاسمانمنالرعمعلىعر.،وليساوطيغا،ضاالمفصودولىلابدرهو

"وه
Theophanes,Chronograاكhia,163.3الظر:لصنرى.لال!ياانترة،وليصهنمراهلينةاى
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أنطاكية،وهكمميئس،59"بطركالقعمطنطهنهة،بطركأناطوليوس،المجصعفيالئتنمون

فونبنائيوم!،معولوكممثوسسبخاسينوم!،وكاناورشلم،بطريركواوفاناليوس،

عجهبة4رسالةارسلالذىروهية،بابافدممه،الحزيللاونديوس،695صنوابأ،التس

الب!ة.795الدبانةأسطوانةالفديسبن،الآباءسماهاالنيالرسالةالمجمعوحنق

هلكه:895منالئالثةالممنةوفي

حبانها،كلفىالبنول،العبادةالحدهمنةبولشاربة،المحغبوطةالربإلىنومت

.995للمساكيناهوالهاجمبحوا!ت

ملكه:هنالثاهنةألمنةوفى

التليسين..06الرسلهيكلفيودفنمركيانوس،الملكهذاهاث

م(.)944-455منالقرةفيانطلايةبطريركالئفي،هكصيموس!*و

10ورقة16،سطر.صنيلبا:النصفيم!؟ 4 IاAبطريركيةفيبطرم!،القيصصشتولى!ليوالهابا

م(.4-04461)هاالقرةفيروما،

ثور.
واحد،يابنونترفثطيصين،الأباءتابينواحد.،تطهماثميعانطم.بنناالخجمطلوني:المعمعدارلص

منننممهوهو،حيتيوبخمملنحقتيإلهالنالموت،بحعمبكاهلنانطوصالمعميح،يمموعربنانضه،وهو

نيلناممكلالنالموت،حوهرفيلنامصاونفصهوهو،اللاهوتحوهرنيلثبممماووحعمدواحدهةنض

الأاامأخرنينانمهوهونثط،اللاهو!بحعب6الدهوركلبلالألىمنهولوديلغطينه،ها!انسء،كل

وابناهمميحانضههووصروتخحصنا.ولأثللأنجلنا8الناسوتبصبا+،واللاةالنرا.ههريمهنمولود

الطبانع!قيبفىلن!رمن،انفصالولاانقمامولابرلأ!ئببر،اخنلاطيلابطبثضواحدا،ووحبداوريا،

وفوماوا!ائمخصاكلئاهماترلفلنهحفوظة،بلزالثال!ضقمنواص!كلخاصةانبلا+لحك،بصبي

1صوع!رلي،الكمةاورنضههووواحد،ووحدفهكلبل،شخصينالىهعزةولامقموهالاوا!ا،

الأباء..دهمنورسلمناوكمانضه،المعميحيصوعالرلطعلمناوكمااليدءههئذنبماهمحهلتبأكماه!سيح

2ص،اج،الروم،رستملمد:ثظسين V28-سر:اللكاصسيلمنولمزيدا.ا!

.163.,phicاكءTheophanes,Chronogra

ملكه.هنالثالثالعامصثحدثوانسبقطثملرلمحثوس،تطكسنةخطأالنالمخلوالمولفيكررمو

!ىء
Chronicon,82ةTheophaneفى8ونيوفثيص.النصصةال!وليةمحالنريختايموا! Paschoie

Chronogra?hiءا.مو

ممه
ChroniconPaschale,.ك!فظر:عدا.وسئونخمعمهصهلرملنتوفي

B.آفظر:هرمكووفاةمرضظروفوص Croke, "The Date and Circumstances o

e,.A."80457.علء48,)7891(09-3 D!كع!ككMarcian' s D
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هلكه:هنالممادسةالممنةوفي

المانمنرى،نمثالىباثمبه،المخلصالمسيحبصورانالمصوربنمنواحداراد

إلىسارع،عليهجرىالذىالانلثامرأىولمااده.!لمتوللحينالبونانين،إله

وصارتإلهنا،المسهحقحنن،ورجعونابخطبننه،نثبفثسمه،الجزبلجناثبوس!،

.706هعافاهبداه

ملكه:هنغرةألممالمعةالسنةوفي

وعملإفربقية،نملكالذيجبزاربخوس،806علىعظيمةهراكبعمل

ومانةألفالفاطرعات)؟(المراكبهنلجبزارخوسوكانكثبرة.شرورابلمسبحببن

ضطارهائةوأنفق،المحاربينمنإنسانهائةواحدةكلفي!كانعشر،وئلاة

أهلالهدابامن41!اسكطوهالنبنخلا،الفضةهنقنطاراوسبعينوهائةذط!طإ،

المميئبنالآحبذاد906خي!بةلآجل،خائبةالمراكبهذهكلووجعتايطالبا.وسائروومية

القول6وئبين+.اأعدائهمقبلمنمانوالأنهماحد،ولاالعساكرمنبرجعولمالراى،

بكوقأنأوسبع،أهيروبكون10001منعدمكربكونأنجلدا،بمولالذيالحدلمي

الأميرابل)؟(.وبكون،سباعحكسكر

612وفبه.ابنته6وأويسانياأزنسينبنلاونللفلكانتدبالزمانهذاوفي

بهودبةبن!ولعندكانالذيأورشلبم،منا!هوالدةالسبدةلئوبايضااحضروا

,Theophanesكا.175ايضا:7"انظر Chronogr ? hi

!هه
الوندفى.هلكثيزريك،اي

.481وركة9،سطرخيوبة.:النصفيال!

وهارسوسظوروس،ال!عمابقالاقصلابن،الرهاويهر!م471عامفيارسلليولثيوفانيسينكر061

الونسداليساغواانوبعدوالصمراء.وطيبةهصرمنجيث!معالنممطين،التادةمنوكلاهماالايعمورى،

كاقالذى،البيزنطيالأسطولمناكئروقىاتهثيزريكانهكواو!ل!ة.هلنوعدةئانيةطرابلسال!ترلوا

الاهبراطورهنالصلام،الثالنتائحعلىكاءثثزراك،طلبو!سدبلراليممكوس.!ادةتحت

انظر:ليو.

,Theophanesءكاhiكا.182 Chronogr

كلمةالمرلفاضكو!م(.94)474-ان!بطبمبراطوراسصيرالذيZenonزيلونضاالمتصود611

حفدلي!كلىحيثصنفها.أئرنا!الوهعمعالتقلاتاريغياخطاكفثولماؤنق.المم+النه.ي!

,Theophanesء.185انظر:.وزانونيراالنيايلتههنالاهبراطور Chronogr ? hi

.Areadneاريالليالاسمصية120

-1 Yا-



106الماثايألإوغةيويىلملك

ام4-474)57

اناطوليوم!هنوتوجالمكالي،،المعظملأوننملكهذاوبعد

لأنااردافوبوميط،306واصبارافبح!أنهالجزاو،اى،كاليAالبطربرك،206ودعي

هراطتة.كانا

نملكه:هنالأولىالسنةوفى

كلها.406المثهنةوهدهتانطاكلة،هثينةفىفوبة!بمةزلزلةصارت

هلكه:هنالرالهعةألسنةوفى

الوفوفأغيالسبرة،هذهأعلنالذي،الحلبيالعمودىسمعانالقثهسللثح

.6العمد.هعلى

هلكه:منالخاممممةالسنةو!ي

أنأحدابترلا!يمة،أشباءوأحر!التسطنطبنبة،مثبنةفيناروقعت

بصنها.606

م(+474-4)57الأولليواطورالابرامه!

علىواتوجالاتمطنطينية،بطريركهنالئاجالحطزنطيالاهبراطورمهاي!كتىالتيالأولىالمرةهيهذهمه2

*هء."ه3"ح8ءلمكاهمءكه!.84:لنظرإميراطورا.رفعهالذىهوالجيشلن!نصحيةلمحوليةدنهكر.يلهه

سينثوراهوكانالنه،Ardaburiusو،دالوروسالعمنائو،ورنيسالبطربك!"كع!،اسبرالإسمينصحة؟مه

بنهيضاكلو!يلمخطوطة.ل!عيكماصطتة،يممبيوليصالابراطور،علىال!دوهوامرةبمعبيونلك

Chroniconج.98فظر:Patrici!لابطريقوم!الئاني Poschale

,Theophanesء0017فظريضظ:!مه Chronographi

,Theophanes.85,5173;ايضا:؟!انظر Chronogr ?hجconPaschaleممالمح5ء؟

فظر:الألط!.طليعلىكاءلها،ثميداصلريلتيالنمىهالكنيعمةني.فطحهة،نيثصد.لقو!

5Chroniيم!لة!ءلمة.86

يضعهصثامانتيوس،منطتةنيالو!عةنومالىهيلاحيسفيصةوحنىالنيوررونمنيلنيرلنهذ.امتلتم!

Theophanes,Chronogr,174)لنظر:.م462علمفيئصفثيص ? hic)هذاالشعيةاليولمةوتضع

ثميها.علسىالههسننحميواغمرئهماهاسهالتيسعيداوملينم،465عامفيال!

Chroniconء.87الظر: Paschale!علمفيت،كيرى!رفقءةالأهدراطورتاعيشو

الملينةئمماليهلمل!!ضماهمةالىذسالاممر!ورلىللرهةثصطنطينيةهليمرئق!ر!م946

Chroniconء"-!01:للظر.اصرهذ Paschole
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نسيووضعوهانيتوهيلية،هناحضروهاانسطاسيا،التليممةا!ما،وكنلكموئرة،

طكلها.

ولبثتاهنثتلا!(كانثسحابةلأن!لمة،أيةظهرتالملكهذاؤمانوفي

الأوضفوقصاوالماءأقحنىسكظيما،مقدارهكانهطراوأهطرتب!وها،أربعين

ونضرع،وطلبةوصلاةصوم!!افصلوا،النارهلريحرقوكانواحدا،شبرا

ونحننوجمعرائهم،دهوعهماللهفنظرالرجز.فلكهنبعئقهمانالد،إلىهئوسلين

0613وأنقذهم،عليهم

وأخرونالمقثس!،اطاحديومفييشيئغلونالمسلحليينهنكئيرونوكان

ولايائ!متغلاحدلاالمقثسالآحديومأنالملكهذاواهر.والطربالالهبألاتبلعبون

ئمانيةنملكههدةوكانت،وهاتالملكمرضثمأهها.اللهوبألاتيلعبولابركب

سنة.عشر

61!انيعيبهيو!كلإونةتملك

م()474

.واحدةسنةفعاشملكا،انتثبهلالدأكاقالذيؤبنن،ابنابننسببهتملكوبعده

ملكا.زنينأببهجعليموثأنازهعولما

ؤيفوفيتملك

م()474-194

وكاناشهر.واوبعةسنةوعائمرونسبعةزينونابوهتملكهذاوبعد

الغضب،سريحالغبظ،حادرجلاوكانلهم،رأ!لأالنينبدعةهنهرطوقا،

الكنرةهالآرد!اء،الأبخاس،615ا!ايصووبةجنسمينكان!أنهوحسودا،للشر،أ11هئنكر

والخطيئة.الفرعملإلىيممارعحبنكلفيوكاق

اضا:اانظروا

ما.474)الئانيليواطورالاهمرهو

كنس.هنالرخيصق،اىواه

18-1-

,1Theophanesء!"ءكا.86 Chronogr



علىالائمعبAفعمعيركلثة،في6كانفاريني،اخوفاسيليكوس،616وأن

إلعىوهضىكثير،هالهح،ار!الثياهرأنهاخذالعاجز،زينونبنلكعلمفلما.الملك

له!فالالذيالحر!زة،الحسصون(حدإلىيصورا4،961ودخل

622.هناك62621وخصر0،اوبارة

%,Yrثملكفايى

111،!صرهرفصابنهوعململكا،هذافالمههلبطمكوسوصاو

نواحبها.اكئرابادانهحتىعظيما،بوداالمثينةفيوحثث.ملكةاهرأنه624وزبنوبية

اقوبمولونفدط،بردآلكنهلكا،بدعونهلكونواولم،الناسبغضههذاكجل

إلىكتبهذالأجلهزالأ.62شهراوكانهوناوا؟وحشما،الوحوشملكفاسيلبسكوس

فرحالمكتعوبزنبنرأىفلما.الملكويأخذيأتيانابصوربة،فىكانالذي،زنين

فدزنينباقعلمولمافاسيليسكوس،وطردعظبمة،بقوةالتسطنطينبةهدينةإلىواتى

الكنلسه.626إلىودخلهربوصل،

مرةثانيؤينوفيتملك

م(94)474-ا

.Basiliskusبال!ليممكوسالاسمصحة616

Chroniconج29فظر:.Verinaهريناالاسمصحة170 Paschale

الصنرى.أسياوليسئرجماملنإ!دىوهيس!ة،مدينةاي618

البيزنطية-الحسدودعلىالصشى،أسيافيلثعبؤنطيةطبنةوهياامموريه،اوايصورياابضانكتب515

الئماهية.

,Theophanesء0187:ينظر.Ourbaاورباالاسمصكاصحة Chronogra? hi

.015ورثة3،سطرضاك.وتحصر:النصفي611

ChroniconPaschale,.29يضط:انظر622

.015ور!ةا،سطركلامميليكوس..وهومخمالفبثمكلفلككلالاسموردث!ه

غدمهـه
,Theophanesيبمogrءأ"ءكا781.:انظر.ولغ!!ههأ8ديازانوثروفانيس25 Chro

.015ورتة95سطر.وكله:اللصفي

626
B.89124(1)ثى081!لر:الاممراطورهذاص Croke, "Basiliscus the Boy- Emperor,1" GRBS

019
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حلفواله!م.!ندرحالائععبمنوفبلها!ضا،الضلكزنينواخذ

فصلقيخافهولا،الكنيسةهسنيخرجلكي،عظيمةإفساماتلفاسبليسكوس

بىزينوننناهوللحالالكنهسةهمنوخرجوالعهود،الأتساماثناسيليسكوس

احدفيهنهواسئوئقوابنبه،امرألنهكبادوكيا،628هعبلاروفيالئيIVY،فوصص

.962الجوعهنفمانواهاء،ولاخبزبغيرولبئواا!أبراج،

دنبرص،فسطنطينيةفي،الرسوليبرناباالقديساعضاءوجثتهذااباموفي

،بيدهكتبهاالتي،الإنجيليمنىبشارةصدرهعلىوكان،مغارةداخلفيهدفوناكان

العبراني.باللسان

ملكه:هنالرابعةالسنةوفي

إلىكنائسمها،أكثروسقطتالقدهطنطينبة،مدينةفىهخيفةزلزلةصارت

حنىطوبلازماناوافاهتوهانوا؟إ،ا!دالهملبسكثيربن،أناساوطمرتاساساتها،

وبقدرة،ونفاقهؤينونشروويحئمللمالدطان،جوانبهأحدالمثبنةسورمنسقطأنه

.063وهاترأسهفطعالإلطة،الد

631اليعاعتياويو!أند!طيعيويىغملك

م(11948-51

وانتثبالدمالنثياريوم!،أنسطاسيوساغىديكورم!،الضلكاخذهذاوبعد

لهم.رأهيطلاالنينبدعةهنهرطوثاوكان.وداكرهحاشبنه،،632وسائرملكةاهرأنه

ووضسعظلصا،كراسههممنكفةرؤساءواخرجبا!ارثوفكسيين،شروراوعمل

لهه.7
الحوليةونيكومالا.ثعولسقكماولممشمود84.ورتةالظريرمينية.للادفيلكح!طالمرلففكرسى

Chronicon,.49-39الظر:!الو!ا.نيLimnaeليمنايإلىننيالنصحية Paschale

الميزنطيةطلثماهيةهالصوفىعلىالصونى،أسياني!وهعمالولمحا،طيماى!6

Chronة!Paschaleء39ه-04اضا:انظرفالميليصكوسنهالةلتاصيلص062

,aschaleاكءphia,.391ايضا:الظر063 ;79 Theophanes, Chronogr!ةChron

هم(.؟194-8)اياولفمظسيوسالامدراطوركل6ار

ChroniconPaschaleج-89الظر:.زينونالس!قالاممريطورزوهةارااللي،منالصاليلنلرىليوبملزو632

!.
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الممميح!!ماءهنكثير!نوننىراا40على!واضوهكانوايلندالهراطتة،صضهم

سنة.غمرنلاثةونملكواماتهم.واشرفهم

نوهه،فياللثاليإحدأهـلا633فيراىا!أخرى،وشرور.الردينة،أهانئهولأجل

بقربه،واقنينكئير!بخداموهحنوفاعال،كرسيعلىجالمما634مر!باثاضثابان

فاسسئدعاههه.أ1هكلتوبعافسطاميبوساسمفراىهصحفا،635ضنحهبيدههاممك!!أ

قطعتأمانل!سوء!اجللكن111،فيرزهاناالحياةفيبعدانرككاق+،دتلهوفال

واسندعىهرصبا،فاسنيفظسنة."عشرةأربعحيانكهن

،مشورةوصاحبهصاما،صدبتالهكانللذى6378البرابوسيطوسأهانث!وم!،6،6

وأناوالسيد،الملك+أبهااجابهذلكمنهسمحوكأبة.638ظماعظبمبتوجحبرؤياهفاخبره

اه!اموفوفيفيلآليواوهب.،رؤياكمنأفزعرؤفىاأيضاأاللبلةهذهفينظرتا

الأوض،علىوسحبنيالنوفاني،ئوبيمنواخنطننيسكظيمخنزيرانىكالخالم،هلكك

جسسمه.وكسلفواهويبستعزائمهنئثطعتفلكالملكسمعفلماوابادني."وطحنني

الملكأبصزهاالئيبالرؤياواخبرهبزكلس،اسمهرجلاالآحلاح،هفسرفاسندعى

هوتاانكبداأقأأهزهعانكلبهما"ا!نقائلاالأحلا!مفممرواجابهمواهانثبوم!.

القصمر،وسطفيالسماءهننارونزلت،الالهعضبوافىقلبلوبعدهرديئا.

!نصنظر.في33

.521وركة،اممطرتدميا.:!نصني!!

،الصحاحالعوهرى،لثميرحعملطالمش!ودبلبص،هـنزل!كنلمالذيهالكريمالصأنضاال!شمودل!س؟ء

وصحانف.صحفوالبمعالكنالي،والصحينة:.صحكوالعمعكا!طعة،+الصهنةلنصصهمالة

الصعف.تحمتانال!حفمنهأخوذوالمضوالبصحف.والئصعف

.Amantiusامانتيوسالاسمصحة5*

في.يلؤنقالبيزنطهةالامبراطورلةفيلمع!يةالمرتبةفوىهنوا!داوكاناليرالبوزاتوس،كلاللفصعة7*

الشمر،فيالمتمونوضعهمىوبالاضدةالميوس.بنال!لمو+ال!رتهة-فيالىالميلاث!،والصالم!الخامس

هنلمزيد!الوما.فيالاميراطوراةالضياعصمممنولأوزاريمثالةجمكالاتقلارا!هلطمتةكرئيس

yste,.124-123الظر:غه!يكاصيل m3!53"لe I m peri alAdministrative+الل

.152ور!ة6،سلرأا4.وكالمدص:فيته8

201Chronicon-فظر:وثرفثيس.الشمحيةالحوليةهعلممزءتاخىالروالةسكق8* Paschale4

301;ءكاhiء.248 Theophanes, Chronogr
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عاين.حممبماشديعا،هونااهانليوسهاتالنجم!،."6وكنلكالطكجمممواحرف

وضرب،هلالهوأخربن!ااهانديوسطأمسكيوسنينوسالملكاخذلمالأن!ءإ

أغافهم.1"6

الواحدةحد!قههإحدىكان!ستالأنه،دبكورس642ذسكيالملحدوهذا

سوداء0643والآخرىخضراء،

واحدا،يعمدانأراوسيا،644فأرادافنيثبوسالبطرارككانالأيامهذهوفي

4"الحوضثفهوللحين"القسوالروحالصلى،والابنالآببامعمفلانئعمدضال

الماء.ويبس

6!ا6التراثيىيويعتيتد!ىتملك

ما518-527-أ

للهنجورارجلاوكان،سنيننسعالشيخيوسنينوستملكهذابعدومن

فيحنكةذاوكانالهراطتة.111هطارد،العبادةالحسنةا!ارثوفكمملين،و!اهانة

افغوسطة،648ودعاهالمبوكيا،647فصيرهااسمهاامرأةلهوكان!صث!،الحروب

أوفبمبه.964

ثمليابربروحهوالملمتورء،برقوتحنجهماتالذىاليوموفيسرير..فيهريضانممتال!روسه!مه!

ChroniconPaschale,.301ينظو:شصر.وخسةعاماالتصينيناشسحرص

I":401-301لنظر.,roniconPaschal eء"!

..ا2"
العمدالميومأ.ى

,Theophanesءأيn.02,211لنلر:؟" Chronogr

م(.51-11518ثمأ،لأي51االأولتيموثيأنذاكيصطنطينية!ايرك!لنهه!

.152وركة17،سطرنثمف.:النصفي؟"

فلكفسل"كمبه!لمولفلنويلاحظم(.)518-527ترما،جميمإلىنصبه!درصي،صئونالامبراطورهومم!

ث!ية.سممئغلمهالذىووستينوس،وهومخمكفبئمكل؟(52ور!ة4،1اهعطر

.Lupiciaلو!االاسمصهة7"

طمفكلي+هالكلمةفي!ي!ورنالي،+الدو!مميلون.!رتال!رلفنطقوت،لاولكاهـمل!8اودطةالمشمود8"

الهليثة.اوالمتاخرةهلليونانية

0أ8يومميادعاهاالذيهوالسثمسىلفكلفثيسلينو94 Euphem:8!!مممالظر

3يمهiكاه3g"كا0924
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إلىالننى:منفىئعكثيرآ،للملكهحبأكاناوصابيوس،الممهغيأرجلأوان

بنائهويربيارئه،الملكبأنوكنبعيافعمل،الموتإلىووصلومرضالمممكنة،

ماحمبعو!عطيهنوبزوجهنفاصرات،صفاراا!ليكية،065فيكناللواني!لئحطةه

نسممطاسبوس،نفاهمالثفنجمبعالمنفيهنوأعنق.الملكعملوهكذايحناجونه

وببوئم.مواطنهميلىوناسكراسلبهم،إلىوردهم

ملكه:هنالئالثةالممنةوفي

عاصياطزقوم!،652فسصارالمممهلاؤا6511بدفيهلك!أهناككان

إليهم.بثفعهسنةكلفيكانالذي،الخراجأبطلانهحتىالنرس،هلكلكازاطس،653

انمنسهطلباله،وسجدبومملنبنوم!،الملكإلىالقسطنطينهة،هدانةإلىهذاأنىأوفا

هئلوجعله،وعمده!يم،654بنرحفقبلهلازا.بملكيشرفهوانمسيحي!!(،يعمله

هلكلكنازاطس،بهذاعلمفلمائحصى.لاهلوكبةوعطاياسنبة،جوانزواعطاه،ابنه

وأنتبيننا،فيماهوجودتانوالمودةالمحبة+!ذابوسنينوسالملكنحوكتبالؤس،

عصونىإذا،هلكىوسلطانطاعتيئحتهمالنبناولئك!انك،عثو؟كملرتعمل

لىكتبت"إنكهكذارسالنهعلىاجوابأطبوسنينوصألهوكنب."التبولغابةلتبلهم

دبانةDAهنهيعتقأنهريداإليناائىطزانوسينلأجل،عليكصعبقدبان!ءا

هسبحب!11وصاوعمدناهونحن؟الملحديناأهاوضحابا،النجسةالحنفاالبونانلين

!ليقة.!مقودربما!ه

ورهة14،اسطرثانيةالامعالمولفصحفو!التوقاز.بلادفيلكعوكثتلأراتا،مملكةالمات!ودا!

Chronicon,501.:!ر.لازالشحيةالهولهةفيالأسمووردلارا.فكتد"152( Paschale

5،طزكالاسمصحة2! th4زمن!م!سفيZamnaxesاوالفصحيةه!لحوليةفيوردكمالاربنا،ملك

ثروففيص.محدؤردكصا&TZikthiusطزائروس

.Kabadesقاذيهوالمشمودفي،وثيوفانيصالفصطةالحوليةفيKoadesقىاس!الاسمصية]65

.531وركة،41سر.فقمله:النصفيسه

الولكهة.الديالةضاوالمشعودا.54ورلة55سطرالرونان!.ديالههنيدضق:النصفيه55
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اضطرلط،بهذاالفارسيمممعفلماهكانه."إلىوأرسلناهالحقثقي،الالهوصف

.656ببنهمفيماو!نلا!اوةابضأوصارأتأ

يممبرواباقهلكه،فييصقعكلإلىمنشورايوسنينوسالملكوارسل

عدمأووشغب!طأاضطراب!11يعصلمنوانوسلا!ة،هدوء657بكلالمسبحيين

المحبقالفنن،اربابهنكئيرينوقللوا.وبخرق،هالهوينطبا،رأسهلثطعنرنيب

هماعلواوالنبن4ءوهداواالمدنلئمعوبكئيراقواضعوا،الملكأمربحسباللثمرور،

فطهم.رديءعنكفواوفلفاطا،كثبرةالئمرورسلف

هلكه:هنالسالعةالسنةوفي

النهر،فاضالقلعةوسطمنلأنالمباه،منالمشهورةالرهامثبنةغر!

كلأغرفأنهاحنىونزايتالمحياهنكاثرثوهكذا،السكرنى.المنفرقلهبقالالذكي

.أخرىهرةالمكانفلكفيصارالغرقهذاأنوبقولون،الناسمعوالببوتالبلاد

وعلبسه،رخامهنلوحاالنهرذلكفمفيوجدواهثوءا،وصارالمباه،حدةكفثولما

05965هفرقبارلبئانفربفائقرق658"هكذالقولكنابة

الممدار،بهذاكببرةوكانتكبليكلا،بحطهناهرأةظهرتالزماقهذاوفى

فراعاالناسهنيكونهينطولعلىالطولفينؤبدوكانث،الجبابرةاولئككملر

هنونأخذسوق،إلىسوقهنندوروكانت،بزيادةجسدهافيجسبمةوكانثواحدا،

طسوجا.66واحدا.661لكانكل

يوها.وغمرونستةوافامالنحاسا،بابعلى،البلاطفوقنجمظهرحينئذ

أنطاكيةوخربتكئبرةنواحوهدهثالنسطنطبنبة،مثبنةفيعظبمةزلزلةوصارت

)فظر:م522عامفيوالييزنطونالفرسبقالأحداثهذ.يلفصحيةالحوليةلضع!وه.

Thoophanes,ا!ظر:م.522/352عامفيمضعهاثرفانيساما.701.301

Chronographiكا.257ا

.541ور!يةA،9-سطروسحمه.طوكلفىالمصيح!يممتصيروا:النصفى7؟6

Theophanes,الظر:!وعليانة.علىالكن!ةوكثتالنهر!ىاح!على"لوحهذاوث!كه8

3"حه!4ph؟.262
مئنرق.1االنصفيد"5

C.يدظر:.حاليةلئودحانهةاوالكيرهنزوجونني،هلمألملمثيوفانيس.عد! .T Lewis, Elementary

Latin(هxهمrd)8791.فىl07لمهلأا05 Dictionary

Theophanes,Chronogra?"ااك0262امه
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واحسرفهمهناراخرثتاحياهلبنواوالنق،الردمنحتكثير!اناساوهاتكلها،

بأناسهانضممالواحدفالثصفوسطها،662هنباهبيوبوليلها!تالالئيالقلعةوفائمقث

كئيرا،حزنالرجز!االملكنظرفلما.واحدةسنةا!أرضوئزلزلتمه؟الساكنين

المدنةشعبكلوكنلكءة،اياماهسحاولبس،الملوكية663ئثابهوطرحنالبيا،وبكى

بصوما!ام،سبعةوباعوت)؟(نضرع!صبراقالملكوامر.الحزناثوابلبس

صناعأالملكأرسلفلكوبعدliفتيرة.4ثياب!صا!لابساوسطهافيهووكان!سهر،

خمدممبنننتاتوا!اهماولا،كانتكماويبنوها،انطاكيةليجثدواهواضينملائمين

لمسلفممالأنهم،الدخولعيدأاهيد(واأنالملكهذااهرأوا.الذهبمنا(فطارأ

بعبلاوه.665بكونوا

فاننثبالملكمرض،الفصحجمدفينيساق،شهرمنعشراربعةوفي

الشهرهذاوفيأب.إلىنيسانشهرهنهعهولنملكهلكنا،اخط،ابنيوستيانوم!،666

كانتحبثالخضراء،المتبرةفي،الملكةفيطون)؟(فيبكراهةودفنبوسئبنوسماث

اوفبمبة.اهرانههلنونة

المعظميوسعتيانيو!تملك

م(527-565)

وواحدآلافسنةسنة667بوستبنوسخالهموتبعدالكببربوسنهانوسنملك

ستةونملكالممميح؟لتجيممدوعئمرونأوالمبعةخممممائةالموافق،لأدموغمرون

فيإعظبم!1اضطهاداعملئملكلماوللحبن،أشهر.وسبعةسنةوئلاثون

وأصر،كثيرةبعذاباتوأدبهموعاقهم،الهراطتةجميعأاسكوأوالهراطتة،الحننا)؟(

سلمهاللهراطتة،كانتالنيالكنائسوجمبعالصممثحيينهاهانةيعمئبينين

ثرنوفكسببن.

بومبيوبوليس.مدينةكلعةف!!مش!وديكون!له!

.551وولة،01سطر.حواطر:النصنيرمه

.155ورتة،13عمطر.!اةنياليلا!صأ:النصفي!هه

ومه
,Theophanesءة"3كا.4b2-3b2الظر:شصراركعةالمتمر!ذي!لملمرالزلز!تاص Chronogr

م(.)527-565منالنترةنيبممراطوراسيصهحالذى،الأولهص!يك!م!

مه7
خاله.وليساليرهمممتيلن!ا!اولهممنقاكونكيندفي
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اوسئيانومرلازا.961فأرسلهلك668لئزاطسالنرسهلكحاربالسنةهذهوفي

وهـكواد،ثلاطسة067هسح،طزاطيىلمعونةكئيرةعمماكر

ئكرلمصائمهملأق،الفرسفغلبهم،672وبطرس،673وحاربهم،فاليصاري،671وكيزاكس

التسطنطبنبةمدينةإلىاتوافلماكثبرا.حزنظبواانمالملكسمحفلما.اللههعمتنتة

طزاطسلمعونةكنيرةوالثثاربوم!،674بتوةالتاند،بطرساوسل،الملكعندإلى

لجسصورلأكثيرينواخذواكلثيرين،اغاقوضربوا،الفرسهعقحارب!وا

.675هأسوربن

76ليه!نالالذىاأالورس،أ!لكالفسطنطبنبةأاإلىأنىالسنةهذهوفي

بنرهوضسعهإلىفرجحوأنسابه،افرباءهكلمعمسبحلمأ!(غراتي!ى،677وصار

عظبم.

هلكه:هنالئلأليةالسنةوفي

بسببالتراكييى،استف،والكسنثرسرود!ى،أستفاشعيا،678للحكومةوقف

ويطوفووهذاكيرهم،967وبعروهم،!ثطعأنالملكوأمرالسادوهية.بالخطبئةاشنهاوهم

068.وؤوممهملتطعنم،اطاسواقبم

هاذ.أنذيكالنرسالملك!!

لايلتا.ه!اى!!

هذ.*6
للراطس.مراراكتمهو!سبقثلإريقا،ملكلاسمثكلص!فا

.اليفدسرتكعالنه،لممولف،نطقحيث،الاسمفيالتصعيفويلاحظ،Blisariusبل!اريوساى'67

والخليثة.المئلخرةللصنفيةطبتاهي.،الررناني

كيزيكس.ليس41Kerykusكالربكوسالاسمصية6يم

.بطرسوليسص!،ircnaius!اينالوسالاسم*كاصحة

conء؟"?لظر:.لع!يانالعامالموفقن1167) Paschale, ;901 Theophanes, Chronogrفيon%مما

أ.66

266.مalsoانظر:ئروفدانيس.هعالروييةهن!ننطابق573 Cأء"?heophanes,Chronogra"

0901,3ronicon Paschaleيف

.156ور!ة16،سرله.!مؤل:اللصفي55

0يلووس!م!فىمك!أد!حراتيس+5! Eloursء62.:الظرTheophanes, Chronographi

طزالصكةأ!ءاأ.الاسمصعة*ه

غدهم.النكورةاضا.كلعالمشمودر!ا96

كاله"!م,Chronogra?haاك.926ا!:الظرممه
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هلكه:منالثالثةالممنةوفي

اسيرونوكانوا،الصباحإلىالممما،هنننحركالنجومكانت

هن!نمما!طونإنهمو!الواكثبرا،ئعجبوافلكالفمعبنظرظما81"كثوة.بممرعك

6.سنةهدةشعاعبغير.الئمصم!العمما،0682وطلت Ar

مالد4منالراليعةالممنةوفى

النهار،هنالئالثةالساعةفيالناني،ت!ئمرينشهبرهنوالشرينالناسعفي

هنصوناوسمعوا؟ساعةمقداروهكثتأنطاكلة،مث!يتةفي.عظيمةؤلزلةصرت

ومنالفدبخ،يوسنبنوسالملكبناهاالنيالجدبدة،البناباتكلهخبنا.688ووكعتللعمماء

الزلزلةهذهفيوفحالأولىالرلزلةفيبستطلمالذىجمىوأنهالقيمةالبنمايك

الرجزفلكهنتبقواالنينوكل،وسبعينوثمانملالةرجلألأفاربعهوماتالئانية.

بأنمنظر،للهعابدوجلنظر.هذه،وبعدؤستكنوا.أخرأىأاماكنإلىوهضوا!بوا

وقففلكعلوافلماهعنا.هوافف"الممميحبيونهمإبوابعلىبكتبواأنللنمعببؤل

الملكوأ!ى.النهمدبنةأنطاكبةودجملناسميت!وفت،ذلدوهف!تأ.اللهرجز

انطلابة.685هدبنةلنجثبدكئبراذهاوالملكة

هلكه:هنألخاهممةالممنةوفي

سباقهوضعفيالتدهطنطينبةهثينةشعببينمبا!لمةهقالةصارت

خمسةبينهممماوفئل.الخبلعلىويلبون،الأفراحيعملونكانواحبثطاك!خبل.

.I،5ةوهـته،سطراالمراع.:النصفيا!

عه

الظر:الطكث.وليسصملميكحكممنالغدم!العامفياىممه32ظمفيفوالعة!ضهلوظيسيضع

028,Theophancs,Chronoga? hia

.هر*
45لم533علمفيالكونيةالظاسة!ض.لصهثيسيضع r،وليسهمممكي!حكمهنالصالحالعامفيايم

,Theophanesءأ"ءكا.792صفظر:الئالث. Chronogr

.157ور!ة051سرصخوفا.!نصى:.!ضنى

م.الظر:528صكامويالتصدمسصم!يك.،حكممنالئاليالعامفيالزلزفى!اولعئورنثيى8عدوهه

,rgTheophanesر،ihءلهكا.027 Chron
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حنىحزنااشنملهغلة،علىالفمعبهوتالملكنظر686ولماالناسهنالفوئلاثون

والليل.النهارمشحبراولبت،الموت

كنيسةببنيأقصالحا،فكرافلبهفيووضع،الملكالدالهمالزمانهذاوفي

إلىكنبالراى،هذاثبتولصاالدنثا.كلفيذانحصيئهاليكونعجلبة،عظيمة

همافلكولمجرسما!يورخام،رخامأعمدةلبجمعواصقح،كلفيوأهرانهأراخنته

فيالبناءآلةكلفاجنمعدت،للملكوأرسلواجمعوااهرهوبح!ممبالههكل.لبناءبوافق

0687ونصفلممنينسبع

ملكه:هنعمفمرالحادبأصةأالسنةوفي

معأنطمطاسيا،القلبطمةكنيدمةهنباباعوتا؟(فخرجوابالبني!انيبتدئأنأراد

العالم،لخلقوئلاطئنواللينألافسنةسنةفيوفلكالمثمعب،وسائروالملكالبطربرك

الساعةأو!ي.شباطشهرمنا!لمعشرونوأالئالثفياو!أ،الثانيالناريخفي

وطيناكلساكلئيهمابيثبهأخذهنأولوهوالكنبسة،ببناءالملكابتدأالنهارهنالأولى

إلطاهداالملكونظرالبذاء.فيالمعلمينابتدأثما!اساس،فيأولاووضع!14

لدنكوكاتاسكوام.بخمم!ةالحكمحص!لبانتوليلعدايم،532عامفي)نيقا(النصرثورةاحداثوقصم!

ونمكنتفضتها،فيالأمورفماماحكمتالنيئرودورا،الاهبراطورةتدخلiلوبرهته،الاميراطورييالنظام

النبح.مهمليسلواالئووضدير!نضفي6لهودببزاريوسولفعالثورةزعماهرشوةهنفكانهابنضل

ChroniconPaschale,;127-114!ك?"؟ء-276فظر:الثورةهذ.ص Theophanes, Chronog

17,(7918) ;117-29 .B Baldwin,06 heريهكalso.J .B Bury, "The Nika Riot," H028.بم C

Date of a Circus Dialogue," REB 93,)8191( ;603.103 Al. Cameron, Circus Factions

076191rd1(هم Oxالمصراةلمعميةمملةم،532عاميلاسمطنطينيةفيالثعبيةيلئورةالحميد،!درات

(.I)32859النربخية،للدرالملت

معالكنيصةت.النمذطنطونالاميراطورانفمأوتصوما.أياالمتلممةهالحكمةكنيممةصفايلحليث7!

الميلادى.العمللسالترنفيصمد!هانشيد.الذيصاخ!كفهنواضعامبنىركانالضطنطينية،لملينةإنئ!انه

اعكللهىالميحدى،الممابسأثصنفيويلثثيةالميلادىالخاسالصنفيواحدةهرتقاحتركأو!

خسثعى،روثىالاهدراطوريالشمرويقيينهايراطوكلن.الأنحتىعليها!لتيبالنخاهةينانهاثعمت!ان

اليزنطية،الاميراطوريةرهلن،:ينظر.الاحمكالأتاوللصلاةاليهاالذهدولغدوحلا!ينهإلاهيراطوريرئإ

See.123.127ص also .G Downey, "Justinian as Builder,0" AtءChroniconPaschale

,Norman)"ءnله*رلمه+،the Ageاءه4لمtantin262-266;ا*!لكلهح Ide(0591),32Bulletin

5""Mangoand .J Parker,"A Twelfth Century Description of St. Sophia0691ة.ح(Okla

pius and the Church5!م،،",DumbartonOaks Paper3 14;245-233,,)0691(.A Cameron
161-6591(,.Cambridge,Mass58اHarvard Theological Review+55ء"ofSt. Sophia

.163
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ولكلهائة،المعلمينجملةوكانوارتناعه.وصضهطولهومتداراليكل،!اس!ريه

!م!فيابنونالن!وكان.ألافغمرةحمللهمقكونهمائةوفطهنلا!يذواحد

المئقدموكان.ألافخمممةالكنهممةشماليفيابنونالنينوكنلك،ألافخمهعةال!كل

رجلاالبنانين،ورئبسالحممن،فيالنائتة،الكنيسة!هبنىالذيوهوالمعلمق،على

السماءصوما،أجب!ااغيالنعجلي،الصهمنحتةالكنائسبناءفيحكيما،الصناعة!يم

اطأبنيةسانرفافالني،الكنائسشرف،المسكونةفخر،الجديدةصيون،الأرضية

اللهخلقحبنهنأان!4الحنبفةاوأفيبعدها.صارتوالنيجملها،كانتالني

اللهمنبنعمةالتي4ابضا!صيراقيمكنولاالكنبدمة،هذههلريصيرلم،العالم

لمااثهوفلكوالمثلح،الوصفلفوقعظبم!ءاعجببةوهي.الأنإلىهيهحفوظة

هعهببقولمالملوكهة،والخزائنالأهوالجمىانفقبنائها،فيه!ماالملككان

الالهيالعمللبنمالذ!،لأجلبعملكيف،وحيرةعظيمحزنفيوكانا.شبن!!ا

كهيئةشاب،لهظهرببنون،كبفالصناعإلىناظر،جالسهووممابه؟ابتدأإلى

؟"مغمومحزينأنتلماذاالسيد،الملك"أيهالهوف!بها،منظرهبياضا،لابمى،خادم

عظبمة،حيرةفيخصئلثوالآن،جميعهانقتهخزائنيذهب"انالملكواجابه

الخالمهذاوقلى؟+الجمعةهذهفياشتغلوهعماأجرتهموالنعلةللمعلميناوفي968ثبفإ

اناسا،رؤسائكهنإلياوسلللفدلكنهذا،طاجلئحزن"لابباثعاشةللملكالبهي

ولماالذب.+هنشئتهاوا!ضكالذهبببابأقفوانا،نرسمهاهتدارولمحواب،

أنونسيبنكلم،أنبقدرولمفرحه،شدةهنهبهوناصارالخالم،!مالملكمممع

الغد،-حدمبأفى!لكن؟اسمكصوما؟أتيتأ!وهن8تكلمنيالذىأنتمناسأله

والبطربقالاببرخدر،096ثاودوروسوهعه!مائه،أحدالملكأرسل،الخالمفول

بعيركلعلىجولت!11،196وأربعينبغلا،وغمرينخاثص!!ا،وخمممبنواجناده،

فرسعلىأ1راكبماالخالم،ذاكضاكفوجثواالذ!،بابإلىومضواجوث!.

.915ووئة516شر!زالنى+ذهى:النصني!ه

.915ووتة17،سرملذأ.:النصنيمي

الفاكل.حالةفينيتهنطقاإذائورلوروساوئصلور،الاسمصيةه!

امهه
احولة.الممعوصلى،اى
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!صرااراهموطاك.!رابهكانإلىبهموهضىواخذهم،فاسئقبلهم،اللونأشي

فأخرججداهعجيبذبسلمفيوصعلواخيولم،شفنزلواهذهبة،واسرةمذهبا،

كلا،الخالمفاخذسقنه.إلىخالصاذباهملالنافكان،الذهبهخازناحدوفئحهفناحا،

هنا11فنطارئمانبنفلكجملةضكون،الذهبمنفنطارينجولقكلفيووضع

هذااس!وا"امضوا،لهمفالئماللبغال،علىوحملوه،المرسليناخذهوهكذا،.الذهب

بماواخبروه،للملكالذهباولئكواخذ.المخزناعلقوهكذا،."الملكليوستلانوس

الذىالخالم،ذاكهوومنمضيتم؟هكاناى"إلىوسألمنحيرفلكنظرفلماصار،

الذ!يبالمكانالملكالرؤساهواخبر6الذهبهذاوأ!انا،الاحسانهذاملوهعناعمل

اببهأهلميرجعالخالماننوهمالملكلكنشاصوه.الذىوبالتصرابضا،إلبهمضوا

بانهالملكابصربعد.296فلماطما!ظهربعدفلم.أقرضهالذىالذ!ليسنوفيايضا،

بأقوأهرهملئعوهن!كانواالن!يناولئكارسلبأتولمطوبلا3196زهاناأهر!

بجدوالمالمكاقفلكإلىهضوافلما.يجدوهلكي،الخادمفلكفصرإل!يضموا

.كانبماللملكوقالوافرجعواالخالم،

كيانل!هظهرالذىالخالمبانوصفكئيرا،تعجباأهذاالملكسمعولما

الحتبتة،عر!الأن5وفالشكرا،للهأعطىوهكذا،الد.منهرسلإلههامد111

ذهص!اقالحتيقةأفي!،اللههنونعمة!ة،الذهبهذاوهنحنيهد4أرسلال!هأن

وكان111،ركبار111صغارعمود،ألفوداخلهاالكنبدمةخارجوكاقعجببة.+رلبطبا

بنساءالطككملولماصبسين.با!ماهومكرميطجمبعه،هذهبواسفلهالعمودرأميط

يضاأوأهذا!ممميه.ا496LLينكركانأنهإلأأ،عظيم!!انرحانرحالعجببالهيكل

أحايممميهابانالمعلمبن،اجراءهنصبيبواممطة،إلهيه!فيهنلهاممتعلن

هلألدةاهملبأنايضا96وفكرهكئبرا،وحفلكالصبيهنالملكعلمظماصوما.

فاسندعىيثرجمها.انباثمرى!يتدرلاحئىكئيرة،اجزاءمين،الثمنجزيلة،عجيبة

111.ور!ة4-ه،سطر.يظصاني!ممايعودظم:النصفي!!

العملة.لنلامماللتةتيليلأثرناو!.161وولة55سطرييطا.:!نصفيث!

.161ورلة15،سرمقكرا.:النصفي"

ا+61ور!ة17،سرواتكر.:!نصفير،
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ذبما،عظبمضمبكفييضع!بانعلهفاشارواواشثملرهم،بالصنانع،حذا!ارجالاه

11،وبا!وتا،كر!مةأااوأحعاروزجاح!!أ،111،وحليدونحامم!!إه،وفضمة

،111وكصدير11ورصاص!أ،11وسبنادبأ،وهتطهدم!11،11(ولؤلؤ،11(هردوز

هذهوسيحتواأ.انوع!وسبعينالليننحوذلكوعر5111وبلوروألماس!طأ،

الملكوكان.واحدةسبيكةصارتحنى،النيرانواوقدواالمممبك،فيجميعهاالأجزاه

صارقدفوجدوهوسبكوه،،المسبكفياكلاجزاءبحركوافناالمدثبنظرونوخاصنه

الئمن،جزبلة،التعجبزائدةالمتثسة،المائدةسحلواالصنةهذهوعلىواحدا.شبئا

هنعموداعشراتثيعلىووضعها،الكريمةوالأحجارواللؤلؤبالذهبدائرهاوزين

القدب!ممين.الشهداءبأ!ماءقوباوئبنهاوأجلسها،الفضة

إليهيصعدالذىالدرجبحرا،696ودائرهاالمقثسمةالمائدةنحتهنوكان

وايفضة.جمبعهاالأوضيةوكانلنا.اللثببلفوفهويعملونوا!ليزس،البطريرك

كانتسكابنن!هاإذالأنك.المقدسةالمائدةلالكبمعاينةبفطنأنلبقثرألااباثمرىغل

المتدار؟بهذالهاكانالذ!طوالبهاء،اللمعانلنمدةهنكئبرة،األواتأ!الكئستببن

الأجزاءهنالهافوت،ملروحلنانورا،ودفعةفضة،ومرةذهبا،ندممئبينهافوقآ

الذكطمنهكذا:المفثسةالمائدةدائر!أعلىالملكوكنببها.كانتالنيالنمن،الجزبلة

الثهابنبا896هناافبلها796وثاودورههبوسلنبانوس،المسبحابهاعبيثكذحنلك،فثمنا

وهثبنل!رأبهسا،المسلثبمأمانل!وأحفظأجلنا،هنوصلبثنجسثتالذي،وكلمته

صريم،البتولبةالدانمةالألهوالدةالقثيسةب!نمفاعةوصونهامجثك،بدنمعاعبك،المؤهنة

والكراسيال!كل،داخلالبطربركعللهبجلسالذىالكرسيوعمل!بسبك.وجمبع

وأمافضة.هنكلها،الالهيالقداسيطو!فيمرائبهم،حسبالكطة،علبهابجلسالئي

ولؤلؤ،ذهبهنالانبلنقةوعملالكربمة،والجواهروالنضةبالذهبفعملهالالبلن

فمفاكوكان.ذهبوزنةمائةهتدارصلببأ!اووضعوزهرد،،القيمةجزيل

162.وركةا-2،13ممطرالمضط.الم!د.تحتهنكلنوالمهر:النصفي"

فيللليهةملرلااباهاك!منما،الملينةسركفير!صةوكانت.حصت!لنئررلورا،.زوجالاممراطورةهي7!

غها.الملكيةوالؤفقال!نهاليدمعتانعوضمنالرلحمعلىولزومهاهحستياقيهااععيو!الم!يرك.

R..)8791يلظر: Browning, Justinian and 3"heodora (London

كنمها.!مدااللصصزفدةكالتولماملها،كلالنيعرةورلت!!
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خاطبلمانوثهالمسثحجلسالذي،الساهرةهلينةمنالملكاحضرهالذىابنر،

ؤجمماليوم!صليحيثعال،هكانفيأولموضوعالهوم،إلىهوجودوهوالساهربة!

الئرك.

ا!لثزسوسائرافئبنبوساالبطريركمعإلبهادخلالكنبسةبناءاكملولما

اهلمداخل1إلىوبالرالبطربرك،بدفبلالب!ةالأبوابهناقتربولما.والشعب

وفالالسماءإلىيثبهؤوفح،العظمىالقبةئحتووقفالانبلن،هكانإلىوصلحئى

العجيب+العملنهذاأئممأناهلنيالذيدله،المجددله،المجددد،+المجد،عظيمبصوث

فرقجمورهوفي.هشرفكوسائرأنت،الحكمةالكليسلبمان،الملكأيهاغلبل!لتد

الملكوأخووالماجسطرس،التائدفكانفناطير.سبعةوالفضةالذهبهنالاثمعبعلى

الغدوفي.بفرحبئخطنوهاوالشعباطارض،علىوالفضةالذهببطرحواالروحانى،

تمحبيداوصار.والفضةالذهبهناخرأى!قناطيرسبعةوفرقفلك،هل!الملكعمل

اليئمعب.كثلفيوفرحا

وضعصارالهيكلنجثبدوفيالفدبسبن.للرسلهبكلاناودورهالملكةوبنت

هذهاحلناجت،بنتهولما.وثيموئاوسولوفا،،أنثراوس،وهمالرسلالتثبيممبناعضاء

حيرةفيفحصلتالبناء،فيأنفقتهالأموالهنلهاكانهاجميعلأنه!،إلىأبضا

هذهعلىهيومما؟الالهيالهيكلبناءلتنممنفقةنجداينومن؟نعملماذاعظبمة،

!أجل،الملكةأينهانحزني"لالهاقائلبنالقديسبنالرسلالرؤبافينظرت،الجهة

فبكرتنونربه)؟(.ماتجدينوهناكالبحر،يئماطيءإلىالغدفياهضيلكن؟الذهب

مكنوبياوكانذها،مملؤةجرةسفمرالتيفوجدت،المكانفلكإلىومضثالملكة

بعتوب،،اندراوسيوحنا،،بولص،بطرس،الرسلأحداسمخارجهاهنجرةكلعلى

الملكةأخنتوهكذاالغيور.سبمنفبلبس،برلالماوس،نوها،هرفص،لوفا،هنى،

وميبحنه،كثيرااللهفمجتذباههملكئاتفوثدنهمكصرها،إلىبهموانتالجرار،

التليمونالرمملكنيممةعارةنممثالذهبذاكوهنالتلا!عمق.الرمملومجلت
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اخذالذىهحصد،العملطانحاهعالأقهيالتيوضرحها،داخلهاوزلهنتالعجيهة،

للكنيممة.لالكعكصاراتمنباكيالأن.996وإلىالمدينة

ملكخسزرواسللأحاربالمعظم!وسنيانوميطالمعظم!ملكتاأوالضى

ابندار!خوم!،وب!بينهكانالملكان107سوراجاليمن،007وسببالممممى،الفرس

بلادهانداراخوميط،307واخذعلىمنأمراجاليمنفخرجوصمد!ثة،وند!لس،207هحبةلمير

طأجلكثيراحزنلههذاالملكعلمفلماحريز.ه.7حبسفيوأولاد.،407وجعلهمو!رته

الأجنادهتثموأرمملوالبحر،البرفيفويةبععماكرالمتحلنبىوهكذاصد!ته.

حئىجاليمن،هحكثبرةحربا!عمللمررم،هملكةوفخرثمرف!الذىفالبصارى،

،الحربشدةهنالروم707!ملاحا!أ!اء.607ولالملطءهنس!ا!أرضلالكك

صنالتلالىلأجعماما!ارضوعطتوالبربر،باطاعداءاحلوهساالنيوالنقمة

لاوفضةكثبرة،أهوالإهملوءاكاق،هناككاقالذى907جالبمر3(ننرا0807واها!نرس

احياءواهر(ئهجاليمرواهسكواجمبعها؟اطأجنادفداسموهاوذهب!طإ،،تحصى

هر!اكفتللني!طبعمق،ثرسلكنيممةعلىوليسصصما،أياكنيصةعلىالنعحهعمدالم!لطلنالمماللقم!

وزوحائهم.الأكلطرةلرفك

والحليثالوند!.ه!م(5)531-534حليمرو!ه!ونسملكفوشروين،كصرىل!ضاالمرلفكطط!

ثؤس.ولمحسطونداليةوورلىصضا

.165ور!ة57سطر!ا.فصوسمي:النصفيامم

!مه
.Vandalesالوند!اى

ثم
اغصبوكدلرونطة،حلفا.منوكلم(،)523-.53!للريككلنأنذ!!ثللهل!لىالمضرضمن

8691،بيروث،الوسى،للصورفياورولهاتريخمعالمعران،شدمعمودثطر:ضه.المكمطيمر

.82.صر،

.165وركة9،مطروالاولارر.الصى:في!!

سببنيالمغطوطةهولفهحثىنديسويلكق.1Amalafridaاماستصمىمللرائازوحةكانتكم

,Theophanes!مء،ء.287:فظر.!نط!وثد!!و!ليالص Chronogr

.165ور!ةا-2،13سطر.الارضلالكاصتالاءا0لماهقكخى:اللصفيم!

265.ورثة13،سطروفدالمت.:النصفيثم

الرما.ولم!ه!ندالوضهالمؤ

مم
الصحيح.!ئماليمر+وللفمكل165،ور!ة70،12سرهلأيمن،الاسمتالكرللصلفصى
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النيوالغلبةالظفرلأجل!وعسكرهفاليصارىغد!صأصا!فرحاوصارواسرهما.

عملوها.

اراخننه،بتيةهعهاهموراجاليمرومعهالتسطنطينيةإلىفالبصارىوانى

7ولسللبلا..الخبلسباقهكانهنعظيمةكبيرةا!ابدالةبهموجمرواالكثبر،وغاه

711.جزيلوفرحعظيمةبكراهة!ليصارىوحاشينهالملك

وا!أسواقالمدبنةبيوتئزيناقفأهرفالبصارى،يكئرمانالملكاو(اراد

الملك،جاليمروهعهفليصاويوثخل.الناسينزينواوكنلكالزبنة،بأجملوالطرفاث

مندراهحجثيدةهعاهلةنعملانوامرالتيمة،جزيلتابأ!أ!ليصاريفألبم!

ئبىممنيانوسهكذاللملكهكنوبالواحدالوجهفيوكان؟والنحاسوالنضةالذهب

صورةكانس!ث!الأخرالجانبوهن،5الروممتاللدبذانهالضابطا!هبالمسبحالملك

اخضعألتد!.هوفخرهمالرومشرففالبصاريمحذاكنابةودائرهواكبا،فالبصاري

الآجنادجميع،الوافرةوهعرقه،العجيبورأيه،الحسنةبأعمالههذا،فاليصاري

ولميلونإلبهيلنجئونكانواالكلعندلهكانتالنيالمحبةشدةوهن.وأفلهماثيوياء

يبدلونوكانوابديه.وبتبلونجمبعهم،بحبونهوكانواعادلا،صالحاكانلأله،نحوه

لىالنهاو،فيهراثثلاثعمماكرهفييناديكان!انهدله،لغزارة!اجله،ننوسهم

علبوهعرقهوفهمهورجولنهشجاغهولغزارةقهرا.ولاجوراولاظلمابصيرلا

وفو..0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002!7

الطر:و!لامث.المل!لملمال!ولرومفيوالضانم!وند!الأسرىدنصشئيوفثيصاش!ل007

692-592.,ographia08!ال!دإالم!ه3"ء

م."أل!ا!مما"ء45؟"!ه!ه28صوفظر:حع!مكيكزهنإ!ياتةشم!نينط!البون!روليص711

dal!, ed. .I Bekker, CSHB!كاثBellicaم!ءهius of!351603-035ة,

6918(.ue Byzantine (Parisلمؤلغ!also Ch. Diehl, L+5لمح??(Bonn)

6م(.،61-ا0)كلكلالاممرطورعىمناياولى!صدوك!ئىونصتمرطا،!نطوطةفي!وةتوهد712
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هوقلىأأثملك

6(-,1114rt)

r[71هلكه:هنالعفرةأسمنةاوفي

ونورع.عهدهونكثالهمانه،خالفانهلأجل4؟7يعائبهخاعاهسإلىرسانل...ارسل

شبئأالملكهنيأخذبأقوالتقهعه،واصطلحهحبة،فعمل،الملكافويلهنخاعاهس

يكونلاالفرس!دإلىبذانههومضىإذاحتىهنه،حبلةهذاالصثوعل4هعلوهأ

71له.همعاثهاخاعاس

هلكه:هيشأعفمرأهعالثثيةالممنةوفي

فأخذVIAالنرم!؟لحرباثصسين،عشية،الالهيالنصحعدبعد،الملكتاهب

واعطاهمالمممكنة،عايةفيكانلأنه،717وفضةذباثرضا،يلكنائسومنالأثبرةهن

البطربسرك،971وفونسوسرجبوم!،ابنهونركأخذ.هاAiمغ!ر7نمممكات،

,5Theophanesكا.!مءكافظر:ف.ثررفانيصغدالحاثثةلورودطيئاالتارايخ!اوضضا711 Chronogr

434.

وضا.الخزر.ملكوكنلكالأدلرملكامملهككالذيخثان،للفنصييفالاسمتايكونوانلابد714

خاغانص.اوخاغاهس،المخطوطةهولفكتمهالذىللثمكليكونهااربوهوخلافس،اليونثيةفيسكب

-90512ورنة17،)سطرأسخطوطةنضنيالفزر!ملكهرتبطااللاتيورودالتص!يحتايوكلومما

لعلتكاسكلرالعلهالذىا+للر،خثكهوضاالمتصودالخعكن!ثصنانيسوطيتا!(.01ور!ة53

انظر:سلل.حكمهنالعلامرالعلمفياي618-عامفيوف!الضم!،حد!!لوغخىلينهما،العملام

434.,phia4ءTheophanes, Chronogr

6عامالم!نطية!لودة،اضيهاحما!رخددنلنالى!ضحيةالهوديةلئ!رووا ry،كما622،وديسم

الئعمطنطينيةضكلاحييلىووصل،الطويلنممنديوم!مموريؤثهحمروتوالمغطوطة.ئىفثيصيذه!

النرسحد!يدوغ!ىا!ر،خدكهحسمصكلعلاهط!عيكلنلمي!!طيعةوتاوهلمرا.مغريا

Chronة!aschaleء165.انظر:المكلصيلهنلمزادالمغطوطة.هرلفاليهاضرهاوصئ!ر!ا.

التيواييفانيا،سا!وسوابنههلرنبناالامبراطورةزوحنهوهعهالئ!ر!ةا!اليمالىألذيكسكلرط716

وسضىثصطنطينيةالىالنانه،سلنل!ي!ثمنيؤهيليةهفيالشمحامدا!مكواوتاثوكيا.الضادعاها

Chroniconمءleء.167-166الظر:.الصغرىأسيااىلمولطةه!ثمرمةالملطقالىوزوخهكل Pas

مصا.ورحعلثصطنطينيةهنيبربل4!انمحعد!سسكلكالىظعهلولط،المحي!نديسل!د

Theophganes,Chronogr,.435الظر:ا+!.ذالد ? phia

87.ور!ة6،7-سطرهـضمه.وشطدهاالكن!سومنالديور.منفلند:النصفي717

718Jl.!ص
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طيلةلصيانةلا!أهور،التعربةكئيرفطنامطبا،عا*رثلاكانالذىالوز!ر،072

هعينا!كونانصديته،انهبماهنه،طالباخاعامسإلىالملكوكنبالتسطنطينية.

.721ابنهخلينةوسماه،الروم!أحوالومسعنا

وباد،الرومعلىكثيرةان،723بتوةصانائدهالنرس،7هلك،كسرىوأرسل

صكل.725واهمندعىكثيرةاياهامهاخلكيدونه،724وجلسإلىوانى،المشرقبلادكل

ا!واله،الملكوصثق.والمحبةالصلحاجلهنلبخاطبه،إلههبمضيانبغف!،،الملك

الملك،كممرىالىدولتهنبلاءهنرجلاسبعبنزابيمعفأرسلللغمئ!.بفطنولم

و!دهمهربطهمهضههوفي،وهضىزايياخيذهاظماكثبرة.ملوكيةهداباوهعه

هنوفودالههـارطالملكانكسرىنظرولما.كسرىإلىفأرسلمبم؟وذهب

بأنواهرزا!ي،علىغضبله،ولحضرهالملكيمسكلمؤاا!وأن،المحبةاجل

اليحبسفيفوضعهمالونجوداعضاءأ1اولئكواخذود!ئا؟هولئاوهات،جلدهيائملخ

كثيرا.حزناحزنبهذاهردرعلمفلماالاغتال.فيوجعلهيم

أهعباإدىونمىكئيربن،وأجذادفواتهحأخرامبرآابضأكلسرىو!لةهت

بعدممابحئملأنس!يقدرلم.726فلماكئبربنوأهاتكلئبرين،وسبىالروهانلة،

.الفرسبلاررالىاثهبمعونةبذائه،بمضيإقارئاىالمر،وموكلهأبشعب،لسبي

وسائرواطاراخنة،ا!ليزساجئمحأوا،العظمىالكنيممةإلىللبظركلركفاسل!سكى

ئحووك!أ،سعسود،اأدخفافلاودبدم!المدوكبة،أوإالئيالب!خنبه،وخدع،الاثمعب

tot.)منلمقرةفيثصطنظيتفةبطرركيةتولىالذى،الأولسرصسطيطروك! %-Ar I.)

30!ه!.لأ3يونوسوسلو!ونوحاالاسمصحةم!7

ثظر:ثونثيس.صعسكقالمخطوطةروالةمنالعزءوتابنه.حرسدعا.ث!نثيس.عدا+

!كعاا"مهأ+ءأ"?!م!ولحع.435

الرلؤ.كصرىص!لا7

38.الأصائنالاسمصعة!

الصونى.يلمياالو!حةلخونية،ملينةلاسملصصفء!!!7

!ع!!المم.الظر:هذاعنوولأاثها.النمركةلوننطةلممللك!الؤساط!احالىبن!ارةهذ.ك!

!458,Kitab al-'Unvan,4ؤgapius de Menbi!43.942,42-431ةة!ronographicممم!

!ظر:لصرا..خصولمةطىالمنولتصثم،615عامالصنرىأسياالىفىثهكممرىاوسلم!

,Theophanesكا,433 Chronogra?hi
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هذهالملميديك،لمثاوطوكس،727وفيالالهوالدةوالتديسةاللهيدىفيالبطرارك

السثد"ابهاوفالاطأرض،علىبوجههووفع،الكنيسةوسطفيوففثم.+وابنيالمدينة

انظرلكنخطا!انا،لأجلاعدائك،لنعبلرشعبكتسلملايلمسيح،يمموعوالربوالاله،

علىالمردةالمئكبر!نبفنخروالاكياسكدائك،علىالغلبهوامنحناوارحمنا،إلينا

البيسيلدبه،728للملكهنالذىجاورجبوس،نظرفلماا!ارئوفكسيين.هالمسبحيثنعبيلك

لكن.رجليكاحتتسودبخنين،الملك"ايهانحوهق!والنل،الاتضاع)؟اهذاهلرفي

بيديهأخذصلاطنهالملكتممفلماحمرا."تصبغهمانهزمعالفرسدهماءهنأنكاعلم

فيودخل،الفرسعلىواسنجاش6بيدالمصنوعةغير،المسيحبيمموعربناايتونة

لمعونتهواخذالنرس،بلادإلىمضىهناكومنالأسود،ا!ابحرأواحبناؤ،السنن

الأهم.هنوجمرهمالأنراكهنكئبربن

وهمئرنيب،وعثم،وخوف،عظيموجلفيعماكرهوجدالملكاجتيازوفي

يحبأبهل!لهموصار،واستدعاهمأفوالهبحلاسةفوعظهمسكدة،نواحيفيهئنرفون

وأن،الظلمإعنأببتعثوابأنواوصاهمواحدأ،اتحادأمئحدينكلموجعلهم،اولاده

اللهأهـلمبمنحهماطافع!ه!ذهفعلواإذافإنهم،اللهمنبخافواوان،العبادةحممنيحبوا

أ!ائهم.973علىالغلبة

،الفرسمنكثيرةكلثرةنبالرث،إليهمواردهرفلالملكبأنالفرسسمحولما

علىيحاربوهلكي،هناكالملككانحيثأرهينية،نواحيإلى،073الخيلعلىالراكبين

فائدهم،وأهسكوابالنرم!،تصارعوا؟73فظفرواالرومصسماكروانويغلبوه.غنلة

العنراء.مريمالمعيدةعلىالمخلوعةالبونانبةالصنكمنوهيالئيوتوكوسالصفةصحة7+

A.Cameron,"The,55ثط!هر92,)7891(فظر: Theotokos in Sixth- Century Constantinople

.801-97
728
علىوينتصاراتهسكلفيفمعلراصنفو!الصنرى.؟سا!مميديا،!مإلىدصهةاليمميدى،مورج!

.ans:!صرس.!ر & Corn. .A Pertusi (Rome4!لة!أ ia Poemi, text, Itali!ةفي!لأGiorg

.9591(.

972
,hTheophanesء53ء4و06:انظرالؤسهعحرويهالكاءهرارالعنود.سكلحثص Chronogr

.448.441.943

98.8وركا"1سر.الغيلعلىالركالي:النصليملا7

.98ورلة315!ر.اصتصر:!لصفي+ا
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لماسما.732وان!كئير!افواهاعساكر.هنوفبحواللصلك،واحضنروهوسطلوه،

عمماكرهنظرنهفلما.للمكافحةوبرؤاولابذانهالملكوثبوالهيجاء،للحوبئصافوا

،الكثيرةالنرم!عدماكروعلبوا،الضاريةكا!اسدوسارعوا،وجسارةللةاسنملوا

النيبالنتمةكسرىواخبروا،فارسبلادإلىوهضواهربوامنهموالقلمللىواهاتوهم،

نركهـفربالمنمئاءؤهنالملكراىولما.الملكوشكروااللهالروموهجد.أصابنهم

القدمطنطينبة.هثهنةإلىبذاتهواتى،هناكبشئوالكيارهبنبة،فيالقوادهععساكره

أبلمعساكره.733فلماولحقالتسطنطينبة،هنخرجالطرفات،لمملكتلمافلك،وبعد

جدا.وفرحواله،سجدوانظروه

هردرالملكأوكلخعل.الرومعلىكئبرة73بعساكر4صرنافازركيممرىوارسل

يرلحوالكيالمسبرفيهسرعينأفواماأرسلبنلك،كسرىعلمفلما.الفرسبلادإلى

ليمضيلصرنافاؤر،وأسكطاهمالفرم!عساكركلكسرىوجمع4صرنافاؤو

واحرقناراوضعالفرسبلاررداخلإلىالملكدخلولما.الملك!لممواجهة

لهبقالحصنفيهوجودكيممرىبأنعلمولماوالبلاد.والقلاعالحصون

العسكرمنجزةاهاههفارسل؟نحوهلمضيانسم،كثيرةعيمماكرغاؤاكن،735وهعه

اجناداأوسل،ابيهفزبفدالملكبأقكلممرىسمعولمامعه.كانواالذين*r'y،المغاربة

وامدمكوا،كلهموذبحوهما!اجناد،أولئكعلىالمغاربةثاروللحين.الملكعسلارنجاه

بنلككسرىعلمفلما.للملكوأحضروهمفائدهم،محاحباءمنهمالأخرين

واخذمضى،كثيرينوسبى،الكثيرةسسماكرهوفلرطردهلماهردرvrvوانهرب.

,Theophanesء."?.436انظر:للنرس.المحالدنالعربصئيوفانيسغدضاالحليث2* Chronogr

ئيونثيس.غدموكدم،622عاميرهينيةالىوصلتهالقمطنطينية،فيم621عامشتاءلشماههرص!ذهاب؟+

,Theophanes,43.):انظر Chronographia

3.ك!ع!ة!ةاو3Sarbaruث!صبررالفلرسالقثدهناالمقصود4+

!ظر:.مندي000504كممرىهعوككحصنا.وليصتمدينةركثتفىدالم!ةد!،علزاكوسالأسمصحةو*

,Theophanesء!hiكا.943 Chronogr

Theophanes,ألظر:المنرلة.وليسله،النالعقالعردي،منا0مزلرسلانهالصعيح5*

Chronogra4ء"أاك.943

,Theophanesكا00!:ينظر.Thebarmaisثيهرميسمدينةإلىكممرىهرلي737 Chronogra? hi
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دخلثمواوانطهوألالهالملكوحوانجالنار،مكل!هاكانالتيعازاكون،738هدينة

أهنأكانتاخر،واوثان!11،الدنسةكسرىأصنام،973فوجدالداخليالحصنإلى

وفلكالنار،وهبكلجمثعها،واحرفهانارافوضعكر!مة،وأحجارذب

الصأسورانالناسهنالملكواخذبمسكه.لكيكممرىعلىكثيراالحصمن؟074وضش

أولنكنظرظماورحوها.جدافمفوقاالملكانبالحديد.741وكوعللهمالنا،خمممين

التدممطنطينبةهدينةإلىأرسلثمالتبود.منوحللهمكثيرا،حزنهتيدين،المأمموربن

فيبنلكسمعوافلما141.اللههنحىأ!أاللي،والغلبةالظفرلهمبعلنهنشورات

نفوسهم.كلتمناللهوهجلرا!يما،!حافرحواالقممطنطهنية

ملكه:هنغرأةأالسال!ممةالسنةوفى

لزالىوسلمهم،والمدنيينوالغرباءالعبيد742هنجثدآاخراجنادأكسرىعمل

346معنافارسأها745.وأرسلهمأخربن،ألفا7خيمسبنصافالدم!محالقائد،743!جمح

هعاتنقوافدوكانواالتسطنطينلة،مدينةليحاربواارسلمأفقدأالأخربنالعساكر

فدهممبنلكالملكهرفلعلم7فلماثالمثبنة.8وبفنواهعابانواالبربر،747لكيهنآخرولنإ

8+-ا
09.ورتة11،سطرعازاكن.المولفكتههانسبى+

19.ور!ةا،سطرالجوفى.:النصفي

074
,Theophanesكا00!:انظر.ثيوففبسغدمثبتولشاكوسالنارلمبدصكلحريق Chronogr ? hi

Theophanes,:انظرالبانما.فيالثمتا،لعضاءوقىثها!اسرىمنالصدبيلسكلذطي741

Chronogrكا.ثمءكا00!

19.ور!ة9،سرمنعلبق.:النصفي742

ثمصبرازلمصنةفرسيييث!لىحيثصائن،كالممثروفاليسعلدالمنكورالفرسيالق!د!مذا74ر

انظر:.المخطوطةروايةهعلننوانقفارسبة،حيوشثلائةضاك!كونوتاوصارابحنص.

Theophanes,Chronograاكء"أاك,446.442

,4Theophanesم!.6:يدظر.ثمصبر!!لائدهموفانيسالى!ملمكاطا،!مشمود"7 Chronographi

الظر:ئمصيرلز.قىكهنهنمصه.5...صائنلديشضمكصرىانوصحتهاخاطئةالمطوهةته74و

Theophanes,Chronograاكءhiكا.6!
مه7

روفروس.،و29،ورتة،12سطرررفالس.،وسامخمكضيثمكلونلاسمتاو!كتميالمرلفسيصد

eelعامفيا!صطلطينيةعلىالهعومل!الذى!ثهثمصاريز،طاو!مشمود.4Aووقة،هسر vat.

والعيبد!.والمملات،والملنر،ا!ر،كانلطا!المرارالمشمود747
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ا!ا.لمثاليوالتمممالمد!نة،لحنظالواحدالجزءفتركاجزاء،ئلاطةإلىعماكره

إلىوهيضىهواخذهالئالثوالقممم،الفرس!ماكرثاودرووس،9074ليحاربلأخيه

زايسالمائمرق.751وأقف!يالذ!نا!اتراكلمعونئهالطك.075واسندعىلاز!كي

لأجلاللهوأن.الملكأخو،ثاودوروسنحوللحرلبااصمنعد752قائد.كسرى،الجديد،

وأهاتجدأ،كيير،العجب!نوقبرداارمىالحربصاراتالما.الأله،والدةلنمناعة

نظرفلماا.أ!بم!صوءآالرومعماكرفيكاناللينماكئبرين،الفرسمن

بنلك،كممرىعلمفلماوفكهم.النرس،علىاطاسدملرزار،اللهفوةثاودوروس

ش!دةهنماث،علبهعضب!الملك353أنزاييعلمولصاؤايس.علىعضب

هنشتىضوناالمتبجسمهأوفععلبهحنقهشدةمنكسرى.754وأنخوفه

الملكوببنبينه،757كانكسر!فبلهنالثانيالآمبررافلاببل،756النعنبب.ه"7واما

ا،حصون!صآوابادوااحرفوا،فارسبحدإلى758ذهابهموفيلمعونته.فمضىهحبة،

،076وفرحواصاحبهؤالأيبلاسئفبلهلازاكي،975هنالملكخرجولما.كثيرةاأوبلادأ

70ءول
الألباهوكد"غلماغه،للتخلياضطروالذيالقمطنطينهةهلحصارشصبرازهصيرإلىالمولففايعمير

الفرسةالعاصمةلحمالةولمذهلبيممرعةئحركهيلضرورمميمنانهيشيكانمط.فارسالىهركلبدخول

كل!.ايديفيستوطهاجمل

نلدهبعد،الشامبلادفييدهمملمينضدحروبهبضى!ادالذىهر!المدكلفو4!+ه3ثيولورهو074

يلمصلمق.ق!فيإخفالهأئرعلى،عليهاخيهلضنبوسيتوض

،7!و
ثاز.الونمملأكإحدىوكللإل!ا،اي

,Theophanesء.46فظر:!خزر.هعأنذيكس!تحالف.)+ Chronographi

ولمثه.حلدهكممرىسلخالذىالمملبق،صائنصلهتمووا2؟7

زالي.ثمزالس،ثمزا!،الأولفيكتبهث.نهايةبلونالاسم!مرلد-لقابةيعودضار؟7

,Theophanesءكاhiكا047فظر:م!.ثمالمرضفيخوفهنمدة.هنصفنولع!7 Chronogr

صالنبق!عرلىص29.ورتة5-56سطرلمتعانيلى.منشتاتونأالمايتيعسهاوتعيلنص:في؟؟7

iكا.447-446.:انظروليولور ثم!،3"ءكاه!*هبهالمغ

لئيوفاليسهطدفاوالص!ح،زفالاول.،وزالا!.،وهمامحاكضدئ!كقالاسمتا.وقيالمرلفعلد7مر

.Ziebelزاول

ثظر:كع!رى.ولصالحزر،خعككعدالمكالةفيالكيالرولكلنوالعبيمح..الهخطا،هذا751

447.,Theophanes, Chronographia

.qyةورل7،متطر.دكليهمولى:النصفي7ر8

لاراقا.يضيوكلاهماملارأاكي.،وصمنلويئمكلالاسمهذاالمولفكمكيوانصق5؟7
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الملكلمعونةكثهرةداكرهعابنهونرك،للملكطانعازالاييلوسجد!مأ.!حأ

وأهاكممرى.علىزافالابولابنهعالملك76وهضىهوضعه.اإلىورجع

التممطنطبنية.ملينةإلى762فائىزرفالس

مسناصنلاالبحرلآقوكنرتم،الكنرةسارةأعن!اكنبأن!أبتدروهن

كانهااقحئىالمقدار،بهذاكئرنموكانلئ!والممثماة،الركابمنوالبر،المراكب

المثينةخارجواحرقواناراووضعوا.الروممنواحدالأعداءهنغمرةببنيدمنببن

نؤهنونالذيبالهكمنطمانوا"لاطشمهم،الكلياولئكأصوانهم،,"3بأعلىوشواكله،

ونتتلالمدبنة،أس!ا!نأخذالغدلنيلأنناأيدبنا،منسبنتنكمبأنهوتطوابه،

كدلصنطلبةوعملواوللهثوا،كثيرأ،حزنأحزنهذا،الشعبسمعولما."جميعكم

فصارالنفاوة.الفائقة،الالهوالدةاههوإلى،الالهالمسبحإلى764ونضرعوا،نفوسهم

لهكاقالعسكر!انالبنولبة،الدائمة،الإلهوالدةبواسطةاللنعجب،يسنحقعظبمأعجبأ

إلهلاالنينالأعداء،نظرواالشم!ى،اشرقتلماالغد،وفىبالمثينة.محيطابامعشرة

خرجتابحيئاالبحر،جانبمنالذيفلاطثمرناص،765فيالذىالطكل،بابمنلهم،

وأماالملهوفبن؟ومغيئةالضعفاء،هعونةه!النيكثبربن،باجنادمحفوفةجليلةاهرأة

هرفل،امرأةالملكةتوهموهاالكفرةنظرهاإل!ين.766فلماهلاطكةفكانواالأجناد

لتوبوهذه،الفرسل!د!فيا!ككانإذا،وتطيعهلهئسجدأهيرهمغدإلىماضية

حسسبمااميرهم،إلىتمض768ولمالمعسكرلخلتنظروهافبعثمااهره.67فيغه

.Ziebelزيبيلالاسمصية!م

610
447;:انظر.حندي000504لهركلالخزرمعونةيلت Agapiusءhi!ءكاهhronogح",Theophanes

304-204.,Kitab'-la Unvan,4زde Menbi

01له! ايضاوسيكتط19،ورثة11،سطرتافارس+،وهومغايرباثمكلالاسمهذاالمولفكشنوسبى

.ئصبرازلمحالاتكلفيوالمشمود.49ورنة،هسطرزوفلروس.،

29.ور!ة16،سرياعلا.:النصفيف7

39.ورلة2،سطروئظر-ا.:النصفي"

ول.الت!رفسقو!الهلافمصن،الاسمصيةله7

39.ورلة8،سطرالاه!.ملايكه:النصفيم!م

39.ورلةا،ا-ا.سطرامر..فىغهلتوليمذ.لنكونالفرسفيالمللدكلنز!نص:في7ه7

39.ورلة،11سر.الصكر:النصفي*
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له!تالالذ!ي،الموضحإلىلممت!ريثولماليلحنوها.الحينفياسرصااقكروا،

الالهوالدةوبمعونة،اللهبتدرةوللحق.نظصولمخداههاهحعابتالتد!مة،الحجارة

هنبثذ"،مماوهرالكثفرة،سحماكربينفيماوفالآحروب!ت!صارأتا،القليدمة

غلةهعلسىالرجزوأفاهمسكجبأهنلهوااكثثرة.كئرةهالمساهإلىجمرة

إلىخارجاورهاها،المراكبوضرب!ويا،سكظيماريحاهراكبهمفيوحلئ!تأ

جميعهاوئكسرثفلافع!رناص"فيالذى.الإله،والدةهيكلصصدالذي،السورفرب

كثيرين.هنمثرومومرلمم،محدلاكثيربنالأعداءمنالاثمعب.976واحرقوطحنت

وخرجالمدينةابوابقحواوالبحر،البرفيصاريلذ!ط،العجبهذاعابنوالماطانهم

زوفداروم!،الملحلين.077واهاا!أ!اءوفبحوا،والشبابوالنساءالرجال،الشعبكل

بيهمحلتالتي،والنقمةالرجؤعلىبثيينفرجعوأ،وغيرهموخاغامسالعدهكر،المجر

زوفلروسولاظيلين.بانلسلملانهمإلىوهربواعمماكرهمإ"أضإنبهوالنهمحئىلضرإ،

خلكيث!ونة.فىفمكث،كسرى؟إلىيرجغبأن)؟(دالةلهكانفصا

هلكه.:منعنرأةأالسابعةالسنةوفي

الئقأ+لريكوك!!نمتاءهفالركه،الفرسيلاررفيحاضرأالملكهر!،بخإق

ورجصاهالملكفركواهقللوهم،النرسبانيلئلاال!ثمناءهنا!خافوالمعونته،هعهوافوا

النصمنا!البم!أنأخوةبا+اعلموالهموفالعمماكرهالملك771وجمعيماكنهم.إلى

هصنسةحينكلفيهيالئي،الالهووالدةهخلصنا،هوالذ!يفتط،النهلكنيعيننا،

كلصكيمك!وفي*فيكلصرلمحمئيهالممه111فاندكسرىعملحيننذ."للمسبحببن

إلىدخل!كاقلآلها!طم!!نر!علىووعدلمهكثبرت،11!أجنادوأ!اه،للحرب

.49وركة51سطر.وتطضت:النصني"7

!م.
191;"ء4.ء07!فظر:يلحصلر!اص . . . ، Chronogrاهج!on Paschale!!م

51626,Slaves enاكهحns !le par les Avares et!س!3مرلهـ03ء!ك!"عافىأفىسي8ع!ه

Avars' attack on Byzantium in the Year"ع!24,)5491(93-371.صيولبق.ك!!5!ج

Avaricum desا)ءة"الاZufklligeszum"4!037-376;(6791),.2*ح P626"!لا,

.0891(XX I V (Munchكاnacensiكاأ،*ءكلاءكلPisides," Miscellaneaس!ولثي

المض.يعممكم!نىوضو!ها،لصمال!ئددللها،ائرتو!49.ور!ةاناسطرشلا.!نص:فيايم

,es"ء4ءالفر:ئروثاليص.علدورفىكماهع!،4ح3رازمسالاسمصد24+ Chronograاله*م!ثم

448.
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كانتالنيألانمعولط773وأسر،كثيرةوبلادأأ!حصونأوأحرقالنرس،نواحيداخل

جميعم.774اغاقوضربفبهاه

اخعاها!بطا،775وفاكلهالتالبلدأةأيلىالملكهضىالأولنائمربننمهروفي

الملكجموروفي.للملكهتتبعاالتائد،776زاراممنيلله!فلحقا!أم.سبعةعماكرهاراح

بالملك،ؤواستيواجتمحومانوا.،والبهائمالناس777هأكلكلوابادالالف5،بعمماكر

الملك،علبهاللهوبتدرةهكافحة.ألىلبنهماوصارتوئالئة،ونانية،هرة،اولوتوافعوا

الروممنأخنواوهم.كثير!عماكرههنوف!بح،دولتهونبلاءالتاند،زارالمتيوقر

وجرح،عاشتوالبتيةانفار،عمفمرةهاثالخمسثنومنفتط،رجلاخصمبنايضا

هنبوحا،زاراستيوجيدوا،النرسالروموغلبت،الحربكفأتاولما.الملك

.778ذهبهنكلهكانالذىنرسه،فأخنوا

جسارةواسنمدوا،الالهلوالدةولنعكرال!ه،سبحاوعساكرهالملكاعطىئم

لكسسرىفصراوجدراذهابهموفيليمسكوه.كسرىعلىبالمبالرةونحركواوفوة،

،078وبجانلهئلكسةامممهأخرقصرإلىمضوافلكفهثموه.977وبعدروساء،لهيتال

إلىمضواومذ781،44والطبوروالثببة،الوحوشهنكئبروفبه،الخيلسباقهكلنكان

الملك،أحرفهافالملكيةفصووهبأقكسرىعلمفلما.كلهمواحرفوهمأخر،فصر

منأحدايعلمأقبخرهناللبالي،احدفيالحصنحانطن!قب،يمسكهلكيمتبلوانه

فمديدهنيعهكانفيولحصنوهضى،وابنيهامرأنههعوهربأصلا،الشعب

وانبلاررا.وخرلبهساعور،لهبقالمكسانإلىالملكوانتهىأهنآ.الاحلراز

.49ورقة516ممطروال!ئال!ر.:!نصفي!هم

,Theophanesه!?phia,.448:انظرثروفانيس.معتماهاالدزهتايدثق4+ Chro5

,Theophanes,.944:انظر.حhamaethaخامانيثا،لئروفانيصطيتا،الصحيحالاسم؟+ Chronogra?phia

ء76

49.ورلة14،سطرنازيممني.،وهومنابربضكلالاسم!االممرلفكشوينسي

.5Aةورث2،سطر.هويكيل:النصفييهم

صه Theophancs,Chronogra?"،ء944هـ.05انظر:وس!رازنقسيقال!ربسميلص

!م

,Thcophancsء043.انظر:Rousaروسايصمى Chronographi

Theophىلة,ihChronogrءكاء45.اا!ا،ء!.فظر:*!كلالاسمصيةم!7

59.ور!ة12،سراللم!ك.:اللصفيا*
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بنجمبلهنفرسلق،الملكإلىانواكئيرينوعره،ألافس!ولونيس،782رنيس

بنه!صلكان!ر!دكصرى"انلهسرويه،784نانلقلهيتالالذى!اكممرى،783

لكيارسلنا!تبله،ولمنبذ.!اباهانبنبه،اولسيرو!ه،سمحالأصغر."78ولما

جميعناونركبهعك،ونخ!الطقأنيعلبهنقدرلمواقكان،فجيدامحلبنافإن،نحاربه

واكرههم.786هر!الملكوفلم."علبه

وتظفرتغلبه(نارتاقبأنكمميروول،هععهداالملكعملالوففلكوفي

ننتظروحينئذإ.سصأصآواعطبهمهها،المعلثلينالرومواخرجالحبوس،اقحبه

الأسرىيلرومقاصداسيروبهوهضىسلاسحا،اخرجوهكذا.نعملهالذىوالظفرالفلبة

نحوقاصداومضى!ص)طأ،وا!اهمالنا،خمسبنسكثدهمفكانالحبوطيط،787في

إليهوارسلجوسكا.لبقلالهالخبز،هنبدمبراجزءايعطههوكانحيا؟واهسكهفغلبهاببه،

خمممةجمرتاهاهه.788وبعلماضبحوهمأولادهبقبةوأها،وجههفيمصقواكبراؤه

بموتيعلمهالملكإلىممبرويهكنبوحبنئذ.بالن!نمابورفمتوهأو!وهيوما،عئر

الملك197بينأكيدةمحبةوصارث،اللهوهجدكثيرأ،الملكففرح.097وأولادهابيه

Theophanes,Chronograاكء".اك.454:انظر.Goundabousanكلندابوزاقالاسمصحة2!م

Agapius،زKitab4يهانظر:المنبعي.اعابروسغدموكدةس!إلىمميرويهشو3!م de Manbi

كاصل!،،465.

.Siroesث!ير!ايهكممرىصص

Theophanes,Chronograاكءphia,.454فظر:.Merdeseولميرلزنيعممىالأبن!اك!؟*

Theophanes,Chronogra4ء"454.4!ت:الظرالأحد!هد.ص!+

المنى.ليصدكلبالطلاهاءالكمةلممتدد!أثرتو!69.وركة8،سطر.مناليممراء:النصفي7+

69.وركة12،سطر!امه.:النصفي!م

Chroniconء183.الظر:!ه.اام،بعةسهبنكممرىلىالشصييةالحوليةلككرمم Paschaleينكلر!لما

ممهكلوزهاوحملهـ.ث،وحطهاوضكهاهلينتهولظكممرى،كلالذىهوس!لنالاسكنلر!ةسنكمملر

oyلمهtheCoهءpticChurchهملfAlexandria،فظر:ا!عصطنطينية.!ى ! the Patriarches"لنا!

948.7091(,3 Eng. trans. and corn. .B Evens, PO 1 (Parisالمصالرهعثمندهنىاعل!سويمش

الظر:يعد..وئملكوههك!طظزالذىهوث!روا4اناليزنطية

464.,anط!لأه-Kitabal،زAgapiusde Manbidj

*هءأ*ه3"حءلمء"ء!له!.188فظر:الغطالي.تامنا0حزلشمييةالحويةيورلثهم

.69ورلة،41شروك!دة:النصليا!م
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.وس297 4iوردuوارسل4الصاردكممرىاسركلالنينالمأسور!ن،ثمعسيروول

الئي(أ،الأوانيمنوعرهالكرع،الصليلطعودهعالملكإلىنطهاالئياكلأشياءجميح

زخراا.397والبطريركاووئملم،إلىالملك،سلها

اخاهالملكأرمملوالفرم!،الرومlYبينهؤكدة"المحبةصارتولما

الماسسورين.597الفسرسكلوأعنقاطاخرى،الأماكنوإلىالمغربإلىل!ولوروس

سانرفيجزع،ولاخوف،697بغيريدورونالرومبأنإفناالفرسهلكاعطىوكفلك

عمله،هنكفالسابعأليوموفي،أيامستةفىالعالمخلقاللهاقوكما.فارسبلاد

السلاصة،عملالسابعةالممنةوفي،سنينسلئأفىالفرسهر!التالملكهذاحاربهكذا

قسطنطبن،ابنهاسلمبلهالملكدخولالتسطنطينية.797وفيمدينةإلىوغلبةبفرحوعاد

ولئممعاالزبنون،أغضاقبأيديهمحاهلبنالشعبوسائرسرجبوس،والبطرليرك

في؟897واستقرأعدائهمهنونجاهمحفظهمالذى،للهشاكرينالملكواسئقبلوامفمتعلا،

مظفرا.997هلكه

ه29
)اطر:هالثانيقاذلاسمم،628سبتمبرإلىمراير25منالقرةفيالفرسعلىملكاشير!يه!ميح

183,Chronicon Paschale)م.063ابرشل27إلسم628سبتمبرمنالثالثاردفميرب.تولىثم

Theophanes,Chronograاكء"أءn.07,046فظر:

المرحلةهذ.صم(.6-0632)9منالقرةني،المندسليثبطروككةأكلةن،قز،زكرياالبطرسك!*

Theophanes,Chronogr,.455انظر:وهركلشبرويهببنالتعلونهن ? hia

79.ورتةا،سرمتوكد..:ينصفي!مم

ء،
Agapiusس!4فظر:فلك.علىنمرويهكممرىمعالقد"علىبناءغد.الملمموونسالونكلهر!اغق

465.,Kitab'-la Unvan,4زManbi

79.ورقة52سطر.يدكيرون:النصفي!!

ثمء
فيئ!حثبزمك،الميزنط!يحرز.انقيالنصر،بهذا*الكريمالرسولوتعالىالهـسحانهبع!ر

فيسنلبون،علبهمب!هنوهمالأرضاثنىفيالرومعلبت.لمم،ا-ه(،أبة،الروم)سورة،النرشكتاله

العزيزوهويئ!اءهنينصراللهبنصرالمومنون،يونحولهوهنذبوهنقيمنالأمر*منقبضع

..الرحم

!هم
فظرءأ"?الظر:الاتمطنطينيةيلىمنتصراكلكللغولمرالعص

273-274.ص،كلكلالمو!د،جمدليلىيضط:

!ممه
,Theophanesءأ"?;943845الظر:النرسمعس!حروليصاللكاصيلهنلمزيد Chronogr

s & Com. Cyrilالأ.gولم!,NikephorosPatriarch of Constantinople, Short History, tex

188-165.11,)Washington,)0991;67-55 Chronicon Paschale*ا.Mango,CFHB, vol

023-273.س!هالعواد،عدليلىيصط:فظر

145--



ملكه:منغرأةأألتدمعةالسنةوفي

إلى،008ودنعهالجليلةوالأنثةالمكرمالعودوسلماورشلع،إلىهاضثاسافر

اليهودلأنهلوكي،بنولمححاهراورسم،كرسيهفيالبطراركزخر!اووضعالكنبسة،

إلىاهيال.108وهضىئحئةهنبأكئرأورشلعيتربواأنسلطةلميكونلا

اصاهافالمنافقكسرىكانالنيالأرنوذكسبق،للمسبحبينالكنانسالرها،208وسلم

.308للندماطرة

."08المسلميننبيمحمد،ظهرهردرالملكهذازمانوفي

واوعةالمقدسالصليليفأخنوالصرليكاالرعيبهمطالمتسبيتسكلناناطارضيسيبررميطلنكر"8

دخولغدوكعهذاوانالقطنطينية،فيالامبراطورى(1القصرإلىكاربفيبهاوهربواالربكنائس

.d.فظر:عهدأ.سكانهسالهمحيثالمتص،بيتإلىالعرب F n!ه,Heracl Sebeos,Histهءsui3ي!4

89."(،91s!ث.F Mader P

طلبوأحثلها.الصبقحوحئىيلمتس،لتدخولهنهمثوعونكانواداليهوكعلىضاالمولفيوكدامأ

اليطريردلممتعاليوتإلهها.باللخولىلهمللساحصونونيوسال!طريركلدىالتوسطالغطاببنعمرهن

هالتيلخول!هألي!ودطليالذيالوتفيضط،يصليةعانلةلخمم!قذهحالخط!ينعمرللوسة

78.صالريي،العالمفيالرودعلا،زليدهانظر:صط.هنهمعانلةلممبحنعمرسمح،للنهايةوفيعفلة،

62عامفيالممدسبللطإلىهركلرطله.وص Aءكاء.945-458فظر:مihTheophanes, Chronogr

قريفة،المصالرامضفيوالويرل!الرها،إلىهركلذهابفمكثيةلكصيرعلىضاالمولفيساء!لآ!

عليهمحلممنصرإحر!فيثملهبطالصلمقهلث!ه!هن!و!اليعمعاه0إلىذطيانهلك!كريلتي

هنوليساليها،صثتهطر!فيالضطنطينية،الىسيعماروإلىف!هنتحركوينهالث!ام.معاركفي

الحصالركهاونقدعليهانضدانيمكنلاكلرو!ةتهل!الآخر.اللعضين!كركماههفمرةانطلاا"

962مهعاماىحكمسه،منغمرالتالمعالعامنيالرهاإلىذطيانهيقولالمخطوطةهولفكلأناكلاخرى،

يتركلمالذيالوكأني*،لداتتالاسحميةالقوحتكنولمالهياة،بدعلى!يللاالرسولكلنووثها

41عاماليرموكفياللكلةتواته!امةي!إلأالف!امتسكل r iتريضةإلأراههذ.عن636م.اوم!

فيثر!سةالمضرف:ثررفثيسحواةضوهفيوظممطينلمثمامقوحمنصور،طارق:انظرومنع!ئها

الرثملقوالصاه،الرممولعهدنيالنمالمنوعهوتمرنيللنيلهث،الاسلامنعا.المولفبلبولومة

سورية.حلي،،t'.02!يل،23-25غهم+،اطهرضي

Agapiusde,.467-466الظر:الرهاإلىسكلر!لةصثو8 Manbidj, Kitab '-laUnvan

ء5!مر
سدوك.لصعلمدةالصلى!كملههنمرام،626عامنيولالرسولإلىالأولى8للمرلررثانيسيم!ص

,457.4Theophanes:انظر Chronogra?hi
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بطريركاللانلومميوس،،508لنعليمالواحدةالمائيئةلدعةفيستطس!ولكن

اوجاعولهعدالاسنممئاء،هرضفيو!عهذاسرثيوس.608وبعدالمسمىالشطنطيثية،

الجارية،كالطببعةالماءاراكة!أنيهكانلماطانهنألمه،هذاوكان.ماتاصابنهكنبرة

اولنكفكان،وجهه708!صببالمراقوالماء،نحوهراجعةلتعطفمذاكر.كانت

هنه.البارزالماءوجههبصيبلئلالوحا،وجههعلىيضعوقلخدمنهالمنتصبين

الدثمريعة،مجاوزتهولآجلالردبنة،البدعةفيحصوله!أجلربنا،ادبهالناليبأوفيا

له.808يمرأةواتخذهاعمهابنةمرئيناهتزوجأنهولأجل

هرقلىبن..ثملك

م(116)

أببهاهرأةوأنهربضا.دائماوكاناشهر،أربعةثسطنطبنابنهنملكوبعده

018.وماتسماستوهالبطربرك،وببزمى،908هرنبنا

811وموتييناايراكوغاتملك

م(146)

4!!
للسم!يحانوهوالكناثسهلتوحيدس!هالتكر.الذى،!لواحدةالارادةهذباوالمونولليئي،المذطياي

الحونو!ى!مذطونفيللتوقىمحاولة.ثمذهيخاوككواحلةهبلإيدةئثمعملىوبثمريةهإليةطعضق

كن!سغهترضولم.!كنائسلينلهبروجهـاظالمفصهتاسرح!سالبطرهـكدعمو!والحيدوني.

اللولة،ال!ينيالبوفظر:بعد.مماال!ضصبيتاطررس!صونونورس،مهاثمعلرخمةلز-التي،الفمرق

.11-1718صالميزنطية،

مما
Theophanes.0:انظرالالفمتلقصنوهنلارالدةحملهممبيلفيوحصد.سكللوافعص

Chronographiكا06بم

هـ89.وركة3،سرالصصاق.:النصفيي!

فيو!لزوثهساا.2اصيل!نطيةه!لولة،ال!ينيلهلز.الظر:اختهالنةبىسه،نةهارنينانكنلم!!

,Theophanesء؟"ءكا.043الظر:.الأودط!ونفيولوحهااودطهوهطهامه612عام Chronogr

هنالقرةنيسرموسي!ثصطنطينيةاطروك!ةنولىالذيكلا"يلأ"االأولالطريرلهـب!كلسكلم!

6(i i - i rA.)م

,Theophanesاكءphia,.474ات:لننر0111 Chronogr

.Hcraclmnasسطونصالامممصية811
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أوهـا.السدة!هفيأشهرسثةهرنينااهههعا!راكلونساخوهلضلكهذاوبعد

وانفه،لسانهوفطعواهرئينا،واهها!راكلونسالملكواهسكواالملكحاشهةنوافقث

MYهلكا.هرم!بن!ممطنطهنبنكوندهطاوانتخبوا4وننوهماواننها،اههولسان

-03"8.قونسطابنتملك

م(6-668)11

سنة،وعلئمرينسبعأوتملكفسطنطين،بنفونيممطاالملكأخذهذاوبعد

وئمانيةسنمائةالممداحولتجسد،للعالموئلاطفنواربعوهائةألافسنةسنةالموافق

سنة.وعشروق

هلكه:هنالثثبةالسنةوفى

والطةوفع،لكنهابلتاه،الذىالبناءبثبتولمبأورلنملبم،ال!كلغمر814للنىأ

.ه؟8الزيتونجبلفوقالكنيطمةفيكانالذىالصليباحضروااليهودانلأجل

Theophanes,Chronogr,.475ايضاةانظر812 !"? a

م(.6-14668)الئانيفممطانزالإهبراطورهو8را

يفكرحثثيوفثيس.علىبناهبنى،الفكلاضنناضدثيوفانيصروايةمعلتتطابقاووالة!.انبما814

!مقلس،متفيهيدكاهفيعرثمرعالعامهذاقييلي:هام642-643سكاماحداثتصئيوفانيس

الصليليللزع!فيااليهود:لهقلىهذافىالعمببصالمدعمروغلمايمعقط.وظل.يطولبمالبناهانلمجر

ضس!همنالصليلي!يلالمم!يولهذايعلو.لنالبناهفبنالزيئون،حبلعلىالوالعة!كنيممةفوقلمموجود

ثظر:الصلهلن..منالصيدالمعميحا!اهنزللمعمببولهذابنيثهم.ارنئغوهكذا

476.,Theophanes, Chronographia

:يمولغسدماونلكالمطس،ليث!رليفحغدالملممهمنسلطمكطكلوحودمحمعلىسيروسيوكد8؟ا

قلسلمممممىلمكلىوغدالمنس...ليتفيسلهملنيكلبناهلاعادةخططواالبهودا)اى....انهم

منوطرلوكللليهودعلىحتواالرليينجمرلصحى.مكفأليصبحكا!ة،معللمبدولموااثول!،

هامككفيأخرهيدآاللأ!ودبنىصئموهنلصحلهم.خاصأموضعأنشمهالمكانوجطوا،المكان

,SibeosءملاHeraclius,201)انظر:لبالتهم+. Histoire).!لأهلاعداءالمصلم!هنثيوفانيصلىلب

يلياء،لأهلالخطاليبنعمرمنحهالذيالأمكعهدومع،الرسولوصالامعيمملكملاماوهوالنمة،

قوحى،الو!)الظر:!مض!.تمعهماليصديممكنوالاويرواحهبمهواهوثهمكئفعمهمعل!تويومنهم

رض!كم!مدرضعولىئهاتق،الدلدكقوحاثنرى،922-5235ص.(،دمث،)!روت،ابم،النمام

228-ص،ابما!صى،لممصعديان!كلالأخصابت!الصيوطي،4411صاهـ(،413)!رو!،

23).Iمنهاصجالئي،المتممة6الصمنركدللسلمقسي"نا.!ام!الغطاليينعرلالكللوامكن

ف!اعليها،ضلو.اياولى،8!مرلي!منسييت!ىذطيغلماالمنممة،يلصحرةصس!حيث،الرسول
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816للاثممس.كمموفاصارالمملةا!15وفي

هلكه:منألممال!ممةالسنةوفى

،818واخذمركب!نسعمائةكرص،817بألفنحوالعرلهااهةزعمهضى

+981الجزيرةوكلضطنطينة،حصن

هلكه:هنغمرأةأالئدال!ئةالممنةوفى

هثينةطرابلوس،082ليحساربفيكبار)1(أ1هراكب)هذاهعاويةعمل

ابناالأهانة،حسنيالمطمبحلون،اطأخوةهنالتاندنللئطنظرفلماالقممطنطينية.

المحبوسين،وأعئقا،الحبوسوفحاومضيا،الالهيةبالغيرة;ئحركا21،نوكثناهورس

لالكفيناراووضعوافصرهنفيالذبنوالناسطرابلوس،امبروقتلاوأطلتوهم،

وشاركو.الصلمقمنراضهمنبهيصىو!غها،التمامةاذاحةفيبن!همدانفطهها،الكلالمة!وثممامة

الصعمجدشر!يللسلمنمممعدأذاكوبنى،ثانيةا!أرضسطحعلىالمتدعمةالصخرةظصتوبهذاهالعمل

237-238،ا-28،138صا،جالألهصى،المممجدبنضاثلالأخصاإتحافالعميوطي،)انظر:ا!صى.

مثمابراشصكت!،العظمرمق578ص،العربيالعالمفيالبصد!ا،زليدةا-769517ص2،ج

(.252ص،(1291،ة)الناكل،لاسما

99.ورتة7،سطرانكمماف.:النصفي16

يخان.ابيبنمعاهـلةخاالمنصود817

Theophanes,Chronogr,.478فظر:.مركب00701ثروفثيصغد818 ? phia

942عامقرصةلعونالأولالمم!لمينقحصضاالمرلفيتحلث815 Afret!منم647عامفيهـلضعه

انظر:الضحهذادكاصيلسشهـ.م/65333عامنيككصجمرصلجزيرةالثاليالقحامافممطانز.حكم

صهـ(،ا704،)!روث2،ج،والملوكالأممتاهـلخ؟الطيري2152-805ص،البلداقتوحاليلافرى،

..56-1. Y5217ص19911،)ال!ا!ة،4،جالنعلر،لمعزيزجمدمحمدتحضواللهالة،المدييةهكئصالن

578ص2،ج151هصاهـ(،367)القاهرةه،جاهوالأعلامالمثماطروطيتاثالاسحمترايخالذس،

354-2منالقرةفيالاسمينطيالبونوالصراعمرصالترفسههحمدحصنالوهالي!د iهـلمIii-

غمك،احمد77-395صا،111فسى،صثاممةالينك،كليةمنث!ورة،عرماهعمنورسةمه659

،جاالغرهي،والعالماليؤنطيونهنصمور،طلرق،121-281ص1(،799التاسة،ا،كرصنريخ

.956-اص2(،300)القاهرة،الاسحس،والعالماليزنطرن

.النمامطرالسهدينةالمشمود8مؤ

اى
,Theophanesءكاhia,,482ول015:فظر.يوقعوتاى،anBفيلاه6ك!ه،لوكيل!وروس Chronogr
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هليلةإلىوانيدافاك،هنالمباركانالأخواقهذانوهربواحرفوها.المراكب

التدممطنطبنية.822

إلىوانىعمماكراعلبل،وضررهاذا.اص(هذاهعاوبةيكفلم،ولكن

وعلبت،والحربالمكافحةوصارتحاضرا،الملكوجدالكبالمحوك،823وهناكفبدهارية

مثينةإلىوانى!حده،الملك824وبقيدهاء.وإرافة،عظيمةهقلالةفي!هموصار،الروم

.825عظيموخزىبخجلىالقسطنطينية

هلكه:هن!رأةأالسادسةالسنةوفى

إلىبالآسرىوأنىاهلمكئلير،1هنهموأبادالبلغر،علىاسنجاش

الفسطنطبنبة.826

بدعةإلىيجنبهأنهريدامكسبضس،القدب!ىقونسطاالملكهذاوامتحن

البدعةهذهوبثيه.827ولآجلللممانهضطعبلممتعطفه،أقبقدرلمفلما،الواحدةالميئمبئة

.982وبخهأنهلأحبلووهية،بابامرنبنانوس،القثالسنفى

رل!علىتحركهعاويةاننعرتحيثالهحرية،الصواريذاتدمعركةالاستعداداثشضاالحليثء8

نحوالمصريالأسطوليخهنحركالذىالو!نيهـ،34ملم654عامجمالولمحا!صريةنموابريةاالموات

،3ءح!"م!+فظر:الصضى.أسياساحلهنبالقرب،فوينكسإلىومنهاالأصر،ابيبقيادة،الثمامبلاد

4825,Chronogra? hia،ص4،جوالنهالة،البدابةكثير،ابن0512ص2،ج،الاسلامتلريخللذطي

الصييةالمحرلاتالعاوورهصلاح67-956صهاجالغارثي،والعالمبيزنطةمنصور،طارق9421

376.937-ص2(،8000)ج،الصبييلمورخهعلة،الأمويالعصرنيالاتمطنطينيةلنتح

58*3
لصشى.كالمياالليزنطيكالوجما!يمفيالوهعةكصريةهلينةاي

!و!هزمح!ثهـ،م/65434كالولمحا!صريةملينهإلىوصلحبىالصفرى،اصمياإلىهعاويهلوثه824

?Theophanes,Chronogra,482:انظر.النمامبلادإلىمنتصراوعك،البيزنطية hia

.251ص،البيزنطيةاللولة،لصينيالبلزيضا:ينظر

فممط!فز.على!مخطوطةمولفبخلعهاالتيالصناتور.ئيوففيسرويةلتممللا8لز

الطر:م.656عامفياليلشوليصسكحفنيا،فيالممحف،علىحملةنزفممطا80ملأ

484.,phiaاكءTheophanes,Chronogra

?Theophanes,Chronogra,.484ايضا:انظر827 phia

م(.)964-655الأولمار!الهالا!828

يدمكلونام648عامفيفاصدرالمتضارالآ،يلكدصيةيلمصظ!ونئومفةصيفةايعادالأهبراطورحاول121

Typos،الايملنامرسومالأ!محمتدكررsأe،!هصالةفسلملتصومرمهركل.اصلر.الذي"لأ!ك

هلرننلمهدافشدللكليعمة،حلرلنب!لاهوئهةنزاع!عليهنرلكيممااطه.6ضرومصلا،الاليةالارادة
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ملكه:هنضرأةأالممالعةالمنةوفي

السصطحهنهطالباوفودا!ودممطا،الملكالىالعربزعممعاوية،سل

علسى!طابتهفلمدينار،ألافثحئالةاممنةكلاخراج!صا!عطيهوينوالمحهةه

فلك.083

هلكه:منغرأهمالثاهنةالممنةوفي

إلىضلمههنه،الملكويأخذثاودوسيوس،أخوهعليه!نأهرلتلاالطكخاف

الأسرارالملكناولئائهرطنانوبعدشماسس!طأ.البطرارك،831وشرطنهبولص

فطعبلاخبه،علىوالحسدوالغبرةالشرنفسهمن!كصيىلمالصلكانإلا،الطاهرة

حلعةلابسانوهسهفيليلةكلينظرأهاأنفيالملكيكفلماهائه،انوبعدرالمه.

مذا،نظرفلمااخي.+ياائعربلهفائلادما،هملوةكأممابديهفيضابطا،شماس

إحدأهـلمابلادإلىهضمىالمنظر،هذامثسلينظرلأولكيهئ!ثافلا.تضجر

سرثيوسههوحمل'Ecthesisا!وyposاهـلنتاعلنالأسعة،منمحضر.لينياهعمعا

إلىالمعمعيقرلركهرتنوبث.الباطلةالمرامميمط!.لصدارمصئوليةالشمطنطهنيةبطرركوبولص

إلسىوارسلم653عامالباباعلىكبضو!الصنط!.اللقرث!وبىنطي،الونالاهبريطور

المدمكصيمومأ،اهام.656عامخ!توفيحثخرسون،الىوننيضالهحوكمحثثصطنطينية

لهيحقلاالأمبراطوربأننادىبلالمونولليتية،بمحلرضةاكتفظمإ!يقة،ولايةفيالمونولكتيةمعلرضي

إلىوارسلعليهقضو!.علمانيرجللألهالكنيعمة،اضماصمطهيالتي،الفلةاصرفيالكخلىل

!طملتحثينمدةهمخبانبلاريقا،إلىونؤ.!محكمةلدفنهحثااضا.ض!لهيلامالضطنطينية

العلمنيالنفيهذائيوفانيسوضعوت2.12صالدازنطية،لملولةهال!ينيلمبكفظر:م.662عام

انظر:.المخطوطةحصبعث!ر،الم!السوليصفعمطانزحكممنعثمرالعمابع

,Theophanes،؟48.و Chronogr ?hi

والبيزنط!هالرببىسحمإلىالموصلئمم765عامفيانهيئولالذىئيوفان!ص،فاالمؤلفلخالف083

00015هتدارهايوهيةثزيةالصبيلفعبيناا+لعيةوئئضيفممطانز.إلىسفرةهعريةلرعللنب!

?eophanes,Chronogra,.484انظر-:ادا.وحهوعداصولدىه hia.+خممطثزانإلىا+سارةوتعدر

بروكوموس.يدعىبيزنطياشرالمعراة،مملحيثم،065عامفيكلهنمع!يةهعطنةت!كك

ت!فلضمكاثمثمق،غد.رمنةئيوث!رل!نحريعورىويحذعاهق،لمدةالصملحتعلىمعلويةواشو!

Theophanes,565صاهجالضرهي،والعالمبؤلطةملصور،طلرقبخظر:المعاهتة

0947,Chronogr? hia

م(.)641-653هن6الفرفيالضطنطلأنيةب!أوكية8!الااالأوليولصنولى8او
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إلىللتممطنطينيةمنالطكعاصمة!نتلأن833و،ادسيراكوسههستلثة،832ونسمى

.الرأيسيهسطو!يانهلأحلمقتوه،التسطنطينهةنمعبلأنسابتا،كانكما6روههة

.834!ذبوناخليملمالمثينةشعبوانضاك،إلىوبنههاهرانهلهحضرأرسلوكذلك

والضرون:الممادسةالسنةرفي

إلىوصكrولما058الرومإلىوانواكنليرد!بربرهحيزبدابنههعاوبةارسل

فيعدماكرههناننخبهمآلاتهخمسةوترك،الرومهنكثبراناسرخلكيلونة

.838ولماسيرهإلىوبحرسوها،837وهضىالقلعةإفريتية،836لبحنظوامنالنينعموربة،

صفلية.جزيرةالمنصود832

allحمركللمنالمطيإليهاتئمدا!دواعلنالمدنهمما!رهنسر!وسةومدينة"الالرشي:غهايتول

بعميعدانرامامحدقوسالهحرساحلعلىوكلالأ!طرحمعسائرمنالتعار!صادإليهاويفصدوباد

بذوصفهاهنالطكثيرصتننيون!هرتهابثممالهاوهوواحدبابعلىغهاوالخروجإليهاواللخولثهاتها

وهوالأخرمناكبراحدساالبلدانثمعفيهطاليسمرسيانوبهامنكورومصرمائمهورمنبرهي

الأمرععيمةوهيالهحرحاث!يةعلىجرتمنللبعالنبودينوراةومهابن!مالهاوهواشمروالأخربحنوبها

والأفيةالرفتةوأساليوالحماهلتواللياروالغاناثالصماطاتفواتالأسواقمنالملنلهاكبرماولها

الممقمنهوتوسقالمزارعزكيالمواضحخصببوهوومنازلوضياعطانلك!ربليمولهاالواسة

والش!در..الحديتعاوزهاوالثمارالعناتمنالملينةوالأهلأقالبلادشرإلىالأوساقهنو!.لهالطعام

795-20.895ج،الماث!تاقنزهةالالريممي،:انظر

Theophanes,Chronogr,.486ااضا:انضر!8 ? phia

علىاثهعىيننضالهيعالهسفلنابيبنهحاهـلهارسلهاالليالصكريهالحطهصهناالحلث؟83

68iعامالضطنطينية Alemk،لخر:.فضالةلمعاوئة!يدابنهفلكبعدهعاويةارسل!ثهـ

094.488-,phiaاكءTheophanes,Chronogra

الملوور،صلاحا-625165ص(،3111)القاكلة،،والبيزنطيونا!أمويونالصوي،ايرايمايضا:انظر

-AAص،اجالخلرحي،والعالم!زنطيةمنصورهطلرق5381صالضطنطينية،لقحالعربيةالمحاولاث

حث،النصليمص!مالمارةتصيلهنلابدكانانهعرا..اوركة8،سطرإ!لت.فيالتي:النصفي

الصر8نعود!ويدالمولف(نكماإ!يانة،وليصتالصنرىبأسياعورية،.وهيعلىنعردفي+.التيان

المدينة.وليسالصاكرعلى

ياكلأسووههاطةالئحصق،شديدةوكالت،البيزنطيالألاضولجميمهدناهممنصرايةهدينةكالت7؟8

.؟13ص،جاالظرهي،والعالمفينطههمنصورطارق:انظروخند!ا.برها،وارام!اركعهو

.101ورلة9،سطر.سريه:النصفي
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وصرضول!كل8وممالمم.النارسنلراوسالملكارسلالعظع،لمعمنا.صار

النارم!الليلف!يانى8التلعةليالنقاولنكوالطالج،البردشدةاثلهنمنابق،

ولم،كلهما!اجناداولنك!لرالتلعة،إلىولخلسدم،ونصلي،بعساكرهفكرهالمئث!م

.084ألافخمسةذكرناكماكانواالنق!أوهمواحد،ولامد"لنبق

والضرون:ألسالهعةالممنةوفي

فيهضى!انهستلية،بحدفيالنيسبراكوسة،مدينةفيولحشبحيلةفك

بمخاطبنه"الطكابنداظما،اندراوساسمهواحدكانوضاك،الحمامإلىالأياماحد

دالككلفيالخبروسمحوفاله؟راسهفيالملكبهاوضربسراالعلبةوفع

همقلية،إلىوهضىصمة،هراكبعملفممطنطينابنهبنلكعلمالمدبنة.841ولما

والرجلرازيبون،واسمها!اهير،وأهسكهه،ابوهفلرالذىالموضحإلىوانئهى

الغريبةالمواضعلالكاهلكلواذص.كثيرينأخرلنهحغتهفضرب،اباهفرالذي

فيودضسهأبط،جمممو(حضرالتسطنطينبة،صبنةإلىوانىله.خاضعين،!طاعة

ضمطنطبن.اببههحالنثيممبنالرمملبكل

2!ا8الل!ياني...تملك

(rtA-5 11)A

،الرأيثوبموكانسنة،غمرةسبح،اللحياني!مطنطينابذ4نملكهذاوبعد

بىلموتلبنلممستليةإلىهضىلماطانه،السببلهذالحبانيودعياطاهانة،حممن

لحباني.دعيفلهذا،لحيةذاكانالتيممطنطينب!ةإلىعاد،843ظمالحيةبلاكان

هلكه:مناكلاولىالممنةوني

ثمانقاليئمعبهنواخنواوحاربوهاإفريتلية،بلاروإلى844الهاجراونهضى

ثائلقالتعمطنطبنية،مثبنةنمعباسكداو،846نحوإلىفانواالرومعماكرؤأهاالنا.ه

?Theophanes,Chronogra,.488انظر:تجرا.فلروككى5 phia

,Theophanesهـة04.ا!:فطرمهه Chronograph

الظر:اليزنط!.المرر!غدهر!دبصكيةد!يللمصمىحمامهفيكصطالزالاصرلطورا!ا!

85.,Theophanes,Chronographia,;194-094 Nikephoros, Short History

)668-685م(.الملتمي،اىاوصنلالوسهالرااحدطلطقالامبرطوركل2!

I"201ورلة0،1سطرلعيه.هنظواكك:اللصفي.
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ئيناراوسالملكاخوةهنأخر!،ائنقعليناضصيهكلهالثالوث،فإ!ماننانحن+أمالهم

واهممكوأرسلكثيرا،اضطرليهذاالملكسمعفلماثلاطة."وايراكليوم!،7"8ليكونوا

!طعأضد!الاللقاخوتهواهاالنين،ايفعجارخاثبعلىوجعلهمههمالمتدمبنكل

0848انوفهما

لراثفهاوكانهالعربيهالعزيرةئمبهالفاطنينلاسيما،العربعلىالم!رفةلفظهالبيزنطدةالمصاثراطلعته!

زوجهاجريلعميدةإلىنممهةالها!لهون،اوييرايم،بنبمماعلإلىنممبةالاسماجمليون،مصطلحايضا

وال!بشىايراكلأالخليلزوج،سارةالع!دةيلىنممبةالممرفةينالمررخينبضويتولايرا!م.الخليل

العصةعلىالهضااطلقالذىالمشىوهو.حرفيلفوىكمذسهالخيامسكانالبدوتضيانهايتولالآخر

الصلعة.العزيرةشطفيفويهمبنيهنولدانةوحضلرةتطورااكثركانواانهممنالر!علىالثمام،في

slnid:)انظر and Umayyed Structures: a Case of Byzance aprbs500ك!ط,I. Shahid

3 siecles, actes ducolloque،،!3،مممم-lamءلألمde ByzanceءByzance", in La yr

ent Mediterraneen, Paris, Institut du Monde15!ثinternational, Lyon- Maison de

992.2991(,abe, 15-11 Septembre 0991 (Dames)!ظلتوالتثمار.الاسحمظهوروب!حم

المعمميكعنهلاذعةاصن!ون!تهمالمصلم!،علىالفيمةالمعممياتنضنطلقاللزنطيةالمصالر

D.انظر:العرليعلىالبيزنطيةالمصالرأطلاقهاالتيوالصفل! .J Constantelos, "The Moslem

Conquests of the Near East as Revealed in the Greek Sources of the Seventh and

42,(7291) ;327 .E Jeffreys,88 The Image of the Arab in!51ب،es!كC nطEiht
8691,Washingtonك!ءzantine Congr!ي!h'17 International3"ء،"ByzantineLiterature

A.ة Savvides, "Some Notes on the Terms Agareno6038691بم(,New York)

taiand"،5.عل!67,)7991(.69-98 SarakenoT in the Byzantine Sources،3لوsmaelمل

?Theophanes,Chronogra,.194ايضا:انظر؟ه! phia

مرنس،حمقفظر:ثيروان.مليلةالرهاعلىاسصوالنيإ!يمة!بمعلىنافعبن!ةالحملة!هقك

العصرفيليالمونتاريخ،سالم!لزشجمدالم!دا-355152ص.(،دمت)القاهرةهللمنرل!،العرليقح

وال!زنطون،الأمويونالمدوى،ايراممايضا:انظر500صد.ت.(،)الاسكندرية،،الاسمي

طرق5381صاثممطنطيطيةهلتحالرلعةلاتالمحاوالعاوور،صلاح،1-2665ص،االفاسةه

يلظر:إ!يبةلضحالأولىالصبلألأالمحاولاتص88-98.ص،جا،الخوحيوالعالمبيزنطية،منصور

Northلمهthe Arab! towards the Westلمهntine Libya and the Marchكاثو,V. Christides

46-38.0002(,rd34ه xO)4مغ!يا

.الصنرىبالط)صمكودرى(خريممواوليسهي5!

وكلكل.نيماريوسالاسمقصيةول7

,Theophanes,294.5-194اضطالظر8! Chronogra?phiaا-37صالميزلطية،لملولةال!رلي،اليو
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الفثية:الممنةوني

واللهانم.984اللاسأكثرهات!حنى!م!111،11ولردنمئاهصاو

الراكعة:الممنةوفي

العالمأنالكلظنحتىهخينا،ععيبا،!صا،الممماء،نيئوسظهر

AOانئهى.

ألخاهممة:الممنةوفي

البحرلماوالبحر،إلبركثيرة؟فيبدوةالمسطنطهنثةمدلنةإلىالهاجر!ونائى

سنين.همبعوحاربوهاوالماثماة،يلركابفمنالبرواها،والمراكبالممننهناهنلاأضدأ

وبممنونيذهبونكانواالاثمناءوفيألهلول،شهرإلىنيسانشهرهناحاصروهاوكانوا

بخزيورحبعوا،الحربهذهفيوفالواهنهمكئيرينفبحأو!ا.كيزبكسفي

لالكوأغرقالبحر،فييفويعاصفريحأنىسيدا؟(ناحيةأنوا85ولما!بم.ا

النتاوة.الكلثةالتدلممة،الالهوالدةبوسائلصارناسها؟852وفلكواخللقكلهاهالمراكب

,4Theophanesءphia,.5294!ليرايضا: Chronogr

,Theophanes,0394يضا:نظرمة Chronographia

وهـهـ.م/54-67355-674عامالتمطلطينهةلحصوالثثهةالصكرا4حملتهسفلنييينمعرا4ومملا!

الظر:غها.الاسلامي!عثليتحصي!عيةنتفحصتعمؤولمممنو!ممبعالحملةتهيهمتمرت

.Theophanes,Chronographia,;594-494 Nikephoros, Short History,.87-85 Cf
!*",Canard,,.M "Les expeditions des arabes contre Constantinople

008-77،)2691(802

!ع!!تريخاحمد،رمضكاحمدا-Y15178'صولم!زنطيون،الأهووونالصوي،يرا!ماضط:الظر

الصلعةالأساطيلالصوى،ليرابم516صدت.(،التاهرة،االوسطالصرالمتوسلىالهصفيالهصى

لنتحالص!ةالمحاولاتألياوور،صلاح48-555ص5791(،)التاسةهالمتوسلىالأليضالمصفي

.99-04ص،جاالخلرص،والعالمبؤنطيةهنصور،طلرق38-05385صالضطنطينيةه

الال!نطيالأسطولالعتغدامليرال!علة،ت.شملاممهاليهنواحداسبهامموىضا!مرلفينكرلم2؟8

حملئهم.وفثملالمسقسقإحراقفيفعاليةا!ثرالمميكلنالأ!ايائةاللرلصلاح

Theophanes,Chronogr,;494ال!لأاه!tinePorphyrogenitus,eء!ظر: ? phia

.R .J Jenkins, vol. 1 (B tال!.8.ورورثم,Adme&urando Imperfo, ed. .G Moravcsik

,also.A Toynbee294.بم C،"!ء*ل-Kitab1a49491),.ؤ ch. ,48 ;227 Agapius de Menbi

033.7391(,ilus and his World (Londonenitnءكا!3ل!ءPor3الثرهلصور،طلرقء،!ل!،هحه

والوسطالأمملاميلمنريخحوثوالاممحمهة،المؤلطهةالمصالرضموءفيطيدةدامةالا!انة:
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إلىوفوداأرسلواوعاللهة،،اللهمنهحنوظةالرومسلطنةانالهاجراوننظرفلما

روحد!اهوفاضلاعا*رثلاإليهمالملكوارسلهحبة.معهليعملواالملك

ولى،ومودةهحبةالبيزيكودىمعهمو!لى.والمحبةالصلحمعمكيؤكد53البيئزيكودى

منرجلوهائةالذطي،هناطعةأألافغمرةخيراج،سنةكلللروميعطوا

بينموالممححالمحبةنكونوانالمنئخبة،الخيلهنا(فرس!وخمممين،الأسرى

سنة.854نلاطنبئإلى،مؤكدة

اوفوداالمليكإلى-ارسلواالمغربDAنواحي"الحاكمينالأمربهذاسمحفلما

اكيد!ة!محبةملمهعه!الملك،856فعملالصلحمنهملنمسينأاكشراذهباومع!ابضا،

سكظبما.هلوءاوالمغرباليثمرقفيوصار

هلكه:منالعاشرةالسنةوفي

خرجذلك،الملكسمعفلمالبحاربوها.الرنةمدبنةإلىوانواعساكرجمعوا

وفبحواةوفلالوا،الرومعلىالبلفرفاسنظهر،والحربالمكافحةوصاوتنحوهمللحبن

معلوصا.857وهذ!شيئايعطبهمأنانفقوالمحبةالصلحالملكولايئاركئيرين.هنهم

الملك.هذانجاوةمن،الرومهملكةعلىصاروالعيبالعار

ل!نطةهنصوو،طوقفظر:الحملةت.شملالمبإحولاللماصيلمنولمزيدا.12-1ا4A)5002(،ج

.199-4ص،جا،الخارجيوالعلأم

.3Pitzgaudeبينزحودسهو،لئيوفانيس!بناهالاسمصحة1153

المزأئحرك!صوصلتهيلئياثبا.ئرلحى،المعاهدةت.ل!دالبيزنطيالاهبراطورإلىهعاويةارم!ل!8

للرو!ضوياالرلييلفعانعلىالمحاص!ثمروطونصثلييزنطة.حلفاءوكانوا،العربضدلبنانثبالفي

فظر!عاما.03لمدةالمعاهصدةئممتمروانعام،كلحوادا،05اسبرا،05ذبية،تطعة00031
heophanes, Chronographia, ;694 Nikephoros, Short History, ;87 Constantine

تحي!تموذ.133صاليؤنطية،الدولةيل!يني،البلز؟فيافظر!orphyrogenitus,DA!,7؟؟?

هـ.6856ملمهعامالأمويةالدولة!ممرواقبنالملكجمدئولىغدماثثيةالمعا!ة!.

%أا.30ورتة17،سر.المدمكين:النصفي؟؟8

ثيه!eophancs,Chrong!اكءhi،ء.فظر:الحكامهنبلاد.خلفامشوهن،احرخ!كضاالمتصود8مر

.!وثثأ

الف!مهانمهدهنهم،منمه!ومةلرعلىلليلضر،معهعا!ةبوثونثوس!مطنطونالاهبراطورت8و7

ثظرةاليمك.وه!الدالولىلهرلقالوالعةالأراضيصلهمي!ملزلوللهم،سنويةمزاة

994-794.,Theophanes, Chronographia+سهاا-355136صلم!لطية،الل!لةيل!لي،الهك

Aلمهthء History,ال!أrd ;)0891 .S Runci3هgaria (Oxكااium and Bu!ءعر*،,Browning
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ملكه:هنضرأالث!هةالممنةوفي

فيوسسهعونهانةالأااههنمهواحنمع،الوليالممالسالمعمعصار

8،الواصدالمانمينةاصحاليوب!ولص،وبيزميطسرجيوسالتعمطنطينية،858!طىهدينة

وكتذالبطر!ركرا!هم.985وكان!طابقمن!لكلوحرههم،المعمع،هذا.ولعنهم

568جاورجيوهأ.

وفسي،يتبعهلهكلباوبصحبنهطراقه،فيماضيأإنممانأكاقالمنةت.وفي

بسرحوماهينا.الانعمانونركضاك،هنوهربوفكهاللصوصاحدالم!ئثبلههمميره

إنساناأنالميث.فالتقصاحبهجئةحافظالبثلكنهضاك،منالكلليفلك

فيوحنرسطيه،نحنندقبغيرالميتفلكابصرفلماضك،هناجتازا!ممميحب!

قدك!11الالسانلهذاوكانهعه.ومضى،الكلبفلكفبعهومضىولقه،الأرض

وبعديألنهم.فكانواخرثون،القلقفلكإلىاثخلونالناسوكان،الكلبمهقرك

فلكصاحبفلرالذ!رسالنندق،فلكإلىالقالراللصينىطوبلازهاناجمرلى

علبسهزانراوقلذفهاجصفه،للحقثكلب،نظر.فلماوياثمرب.ضاك"لول،الكلب

!كلبحرارةوائباوممارعلتمرافاؤدكليهدأ،وطردهالكلبالننثتانيوضربلبأكله.

اللهفحكمةهكذا،ولتمرهوحثنهالكلبنهضةالننلفانيعاينظماالتال!.!!8فلكوجه

laveideلهـام!لم!Balءولgarian Empire (London 3910;)0 .J .V Fine, TheEarly!ملtB!حملأl

03991(Michigan)

,eophanesع!"ograph،كاا.105فظر:الععمع.ضمروا!مظTMل!فثيسغدص Ch+

هنادصة681مهعامخىوالمنمر068معلمالممثس،وصثصطنطينية،فيالمععكوني!ميمعتات!ه

واغمكالمونو!ية،والكلر!مونوئاليئية،اطلانادوا!معمعتاوفيالمالا.هنويمدلركةالأممرطور

علىو!ييعالذيالمعمع،تاحلعمكهنمدنضهالامبرفىرض!روتالكدصة.!يطهذهااياوثوفكعهة

-36iصاليوننطية،طولهلم!اني،الدو:الفرالاهمريطور.بهيا8اطكلنوالأسةو!ضىهـلرثه،

ntineء115.4-20652114-58ص،ابم،الروم،رستملمحد.؟37 Sta!علe,Ostrogorsgy

Georgeالأولهورج!كل!مهر Iما.1967-686من8الفرفيثصطلطيمهةيطر!عةنولىالذى

.501ورتة7،سر.ثععول:اللصليامه
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وانللحساكم،ومملمهالال!مماننلكئأمممك!مة.علاصةعلىاثل،الشيهذا"اقنال

الكلبوكانهالكلبذلكصاحبفلوانهبالحقيتة،فأكلر،بالعتاباسننحصهالوالي

فأهراربابم.محالكحبوفاهحممنهنئعجبواهناكالوفوفسمعوافلمامعم.ضاك

مه.أخذالذىبالدمبفوانجذغقه،بضربأنالحاكم

ملكه:هنعفمرةالممالعةالسنةوفي

،بإكراميوسنيانوسابنهودفنه8العبادالحسن،فسطثطبناغي،نحبهفضى

.بعدهملكاتوجالذىوهو

862الأنفالمقطو،يوسعتيانو!تملك

م()685-596

سنلرر.عشرافامأوفدأبوسنيانو!،ابنهتملكفممطنطبنالملكهوثوبعد

!حفيعطوفوغيرشيء،كلفيههنب)!اغبرا1ردبفأإنسان!11وكان

.وحدهالعالمهعرفةحوىقدبأنهبفنخروكان،غضبه

.863النجومواستبانث،الشصانكسفتأيامهوفي

وضطواطكتصالونيكية،إلىوالتطر،864ومضىالبلغرنحوسسماكرأجي!ف!الملكهذا

هضيقفيالبلغرلهكمنرجعواولما.كثبربنهنهموأخذهنهم،كئبربن

فيوصار،وحدهالملكف!ممبهغببنهم.فيماوالحربالمكافحةكليدمورا،865وصارت

جعلهحببدمأ،وفئأكانالذي،867ثاوضوطسالراهبوأقAعظبمأ.66وفسادأفنلأعسكره

976مأهو2 -5.م،)685-5ساق!رتينعلىبؤنطةفيالحكمئولىالذى،الثانيحصمطيانالامبراطور

1(eY).

Theophanes,Chronogr,.513:انظرم.396عامفيالكونيةالظاسةهذ.حلثتومأ ? hia

687م.علمفيالصلةت.حص!دالىشنو!.اليلق!لثطنكانتالتيلمصلامةهالقفلضابالنطرالمتصود!!

الىصول!انئلاا!اخيرةونكلعكثم،كلدزورا.اليونفيهصنض!.كلمةصليالمرلفلىضا؟ما!عظ

وا!دأ.شينأيضيلىوكليصورامض!نالكلمئانالعر!ة.

,eophanes,.805الظر!! Chronographiaيم

للاه!+.3يلونوسالاسمصمةل!7
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8ئرثمالأ، skورنليAكغواسهموا!اراخدةللعظماهميطكئير!وأخر!الخلمة.هذهفي

وبغضو..الملكمقتوافلكالدثمعينظرفلما.!لرؤوسمنكسقوعلقهمحرم،ولاعلة

النارهمي،القائدAlالوؤبر،9اصطفاناهر،اياهوشنمهمله،بنضهمغدهناكدولما

اغاقالليلةلالكفياضرلطبان!اسيأ،للدماء،ئماواأفنبأكانuنهالصاكلاوي،087

اطدالذيAyrالماثمرق،!ائدالبطر!ق،872لاونليوسواما7ولالقسطنطينهة.اهلينةئمعب

كاقالني،والكرامات،والمواهبوالعطابا،الجوائزعوضا!ا!اء،هنكثيرةكثرة

مدةهعئتلا!هومكثهظلم،حلسفيجسدهوضحبأنجازاه،الملكهنيممنحتها

هـيدوانه،الظلمالملكبقضيةهذالاونديوسعلمظما.اخرجهذلكوبعدسنق،ثحث

هعهموعملله،الودمخلصيناصثفائه،874هن!امىإلىمضىألاثمعب،يتلرانأأ

,Theophanesءأ"?.515ينظر:.العامةالخزانةلضيتبلترحمفايكن!!لم Chronogr

.Stephenفثنيفنالاسمصحة!ه

الدي،الامبراطوريةيلخزانهامقيضيكلنبؤنطيوظينيلبوالع!كيلاريوسالصكطلاهـيوس.اللبصحه*8

الميحدىالصابعالترننيثممكهحريوسئولىوفالاهدر!طوهـلة.المناطعلتهنالمرممل!ففضللكقىكانت

مهمة.وزارةالخزالةيصمد!حثالمنطعلتهالوونكثواالنقللوزراه،الماليةالمهامخدمةبصفة

فظر:

85.,System4وليرأءشكاه!كمأBury, The Imperial

!ثا
,Theophanesء.513فظر:وستيقلثيولونوسصدتهانتضص Chronographi

م(.)596-896هنالقرةفيكإهبراطوربيزنطةسيحكمالذىلرونئروس،هو28

!م58
الا!ق،علىالب!نطبهالدولةلاليماهمهنا!طمهذاوكانالصضى.بالطالألاضولألكل(!مقائداى

ا!المصوش!كةحقصلصيو!أليكامها!لالةلعيعلىعلياادذاامكمهالذى6هدثوسالاستروكلن

منلمزيد.أثس!رفيورثالهالامدر!ورحلا!ةاجتماعغدأثمكةلفةعلىSJAkjولههعنمعة،الث!ر!ة

desكاثرهnt!ل!*فظر:اليكدميل presence842-843!ل!،!ل!ألم ,).DA in: Les)nokزن!!لكل?يلU43أalc

,sieclesوو ed. .N Oikonomides (Paris ,)7291 ;47 33aite de Philothde !لم!كاءهأص(8

cles, ed. .N Oikonomides50ءلههءل!يأة,( in: Les listes des presence byzantines des.ول

4Paris,)7291,101لا،4لم ,301,137 ;142 Constantine Porphyrogenitus, DeCerimoniis)

also.E,.!ه!هأء Brooks3,)6961838.س!آSHB, 11 (Bonnن!كا"عByzantinae, ed. .I Res

83،،وللاا!9أول!ة (2,(1091) ;74 .NOikonomides*صم55ىلLists of the Byzantine

5.*طة*!كم! et les origines du thbme deورأ(ciS97116des strattges byzantins du

الضاج،قدولهعؤ،في!يمة7051ص.هدثل!ك،،والممالكالسدلهضدفدة،الن11(51)!هو125.

وا+ممراتهالدتييهالمسودىه5258صمندتب!لد،خردفمه،لالنوالمماللهالساللهكندولعلىملعق

.1ا-4594ص،اجهال!نطىالنركلوت،منصورطرق266-5167ص85951يووث،7

.701ورلةا،سطر!ام.:اللصلي
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إلىوهضواهنمملحق،كافنم،كثيرينشعباالليلةللكفيوثمعوهيثا!طأ.نمرطا

و!بده،لاودديوسيطفاجننبهنائمأ،الملكفوجدواودخلوا،الأبوابوفنحواهالملكبلاط

وسلحم،مهاالمحبوسينواخرجكلها،الحبوسأبوابلاوندهوسفتحوللحالووبطه.

صو!ا،أجيافيفثجنمعواالمسهحيينكلليدعوكلها،الملطةمنهوضعلكلوأرسل

فرحقئبالروافلك،الاثمعليسمعفلماصغلوبأ.مسكفدبوسنبانوسالملكلأن

صارولمابه.هونفرحنناللالربصنعالذىاليوم"هذابتولونوهممممئبائمرين،

الشعب،سائربحضور،الخبلسباقهوضعإلىهربوطأ،للملك!ونديوسأنجذافهار

واصا.الأنفالمقطوعسميالوقتفلكشرطونه.875ومنإلىونفاهانفهفطحوضاك

بهموطافوا،أرجلهمفيقيدهمالصكلاووسواصطفان،الراهبئاودوووس

لاونثيوس0877وئوجواأحرفوهموهناك،الجبلإلىبموانتهوا،والأسواقألائموارع

وئمانينواللنينسنمائةالموافق،وثمانونوئمانيةومائةألافسنةسنةفيملكا،

المسبح.فجسد

لإونةيويىتملث

(596-8l i)م

مدينسةبطريركفبلهنهلكا،لاوندبوستوجيوسنبانوم!نفيبعدومن

وسلاهة.بهدوءاجازهاهلكههنسنةوأول؟سنينئلاثونملكالقسطنطينثة،

ملكه:منالثاليةالممنةوفي

كثيرين.أناساوأسررومبةنواحيإلىكثيرةبعماكرهضى

البحرعلىالمطلةالؤمثزيرةبثمبه،البيزنطيخرسون!مفيالو!عةضسون،هلينةضاالمئصود

الاستيسهشصليعلىاليوننطيللنعس!وهركزاههما،بيزنطياميناهالصينةت.وك!ثشمالا.الأسود

الاميرطورتلإرةاورمروحنيتوس،الممالعثصطنطقفظر:غهاسيالميا.عليهمللمضمولىومننى

45،ليروث،صرانسيدم!مودترممةثبوننطية، 2-2250 5 10 9 Aر!طوت،منصورطلرق

,tinoPorphirogenito,;911181-3ا2Aص،\ج،المؤنطى De "3 ematibus!أل!أه

515.,hia,9457;ءكا 33rails ,101,.lihP ,501 ;913 Theophanes, Chronogra,ء!دى.aktfkon3ء

هذ!8
ثيول!ئوس.لاسمثكئص!فا

Theophanes,Chronogr,.515افظر:الملهملأاةلهايئهعاص+8 ? hia
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ملكه:هنالئالثةالممنةوفي

،سللنلكلاونديوسعلمفلماوأخنرها.وحاربوهاإفر!قةإلىيلعرلىفى

وهزهم،طاكهنالأءاءوردكنيرة،عماكروهعهالعحيلي،الرثلالبطر!،!وحنا

Aضاك.78وشنىاغصابهم،هنإفر!قيةبلاررواغق

خلسقوماتوباء.اشص،اربعةمدة،السنةهذهفيالتممطنطينيةفيوحدت

ابمميمارس،للئلكوانئثبواشد*.وفدنتاوهةبينهمفصارتالعمماكرواهاكثير،

التممطنطثنيةهدينةإلىانىملكااننخبولمانيباربوس.87وهودوكاريوميط،9كانالذى

بلاررإلىونفساهاننه،وفطح8لاوندبوسيطالملكعلىوفبضالعساكرسائرهع

ونناهم.المدينةفيوأصمحابهحاشبنهبدمائر088وينمهرهدالماص

غيباويو!الم!قبابسيماؤ!تملك

م(07)896-5

ممنين.شع،طبباريوسلهوبنالابسيمارس،نملكهذاوبعد

ملكه:حأالثثيةألسنةوني

سميمماطإلىالرومعمكراهمنجاشالزهانهذا!مأ.881وفيهونآصار

كئير!هنهموأخن!وا،العربهنألفاتبقأحسبلمماوفلالواألاثمام،سوريةوصمائر

المميماوميطمظنرين.882ونفىغالبينالقممطنطينبةهدبنةإلىوعادهاسورلن،

منيد.تتو!عهاكلوكلالظرةهالحملةت.فيشطاثنةعلىيممتوليانيوحنا!المتطاع*8

مونسه!سونالظر:المكدميلهنلمزاد.المصلمقالمورخقلضكدمئدتةالعملةوت.ضاك.الممملمق

ay,antineلره.94-25347-5255ص!مضليهالص-تح Li8علا.V Christides

ككحثالأممطول.لاندك!ملهييزنطيوظينيالبوهو4Drungariusلرون!يوس!لاصيصمةء

5Byفظر:المكدم!صالمزيدالكفرالوث.لأسطوللرونمدروسإمدراطورااصمح!ولالع!مد

111-801.,m?perialAdministrative Systemءش

دالمداا.المضودر!ما!

Theophanes,Chronagraphiaء.518:الظر.م996علمابصنطةشليداطاصناولعا!
Tbeophanes,Chronograاكءphia,.518:لضال!ر!
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فو!هوانهلكا،اصيرالهرؤااهفيابصر!أنهنثكينورس،البطريقفيلينيكىس،883بن

!ظلله."88نممرا

أملكهأ:منالخاممم!الممنةوفي

هنلرمبنبةبلادديكانمنكلوضالواوأراخننهماطأرمنوؤساءائنق

لهمالروموارسل؟بالطاعةلهمذعنين،للملكوفىداللو!واوسلوا،الهاجريين

بأومينية،النينالهاجريبنونرككنيرين،منهموفلكن885نحوهمهحمدوسمكر.معونة

.886هكانكلفيالحبواناثمعواكابرهم،مينيةرؤساءوأحرق

هر!علمفلما.ألافغمرةلبكية،887مععلىعازواسنجاشالدمنةهذهوفي

AAAمتيلين.الملكإلىالبتيةوارسلفر،هامنهموفلفى،نحوهممضى،الملكأخو

أهلكهأ:منالسالممةالسنةوفى

مثينةواخذوحاربها،الثغر،(ىكيليكبة،إلىوهضىعماكرأيزيدأخذ

عساكرهنوفل،وحاربهمنحوهبالربهذاالملكأخوهر!علمولماسبسبون.

ألنأ.988غمرأحدالعرب

كانحث،ا!انفالمتطوعبوسئبانوه!هنكثيراابسيمارسالملكوخاف

ا!!لهفكرالمنجميناحد!انمنه،الطكوياخذنحوهيانيلئلاشرطونة،فيهننبأ

علمظماحها.إليهيرمملوهاوليتلالوه،شرطونةاهلفكانبملكأ.بصبرأنمزهح

هضىفلماخاغائس.!نظرانطالبادارا،ط!ينةإلىوهضىورببهذابوسئيانوس

ابعمبماووسعلمفلمااهراة.لثاودووةاخنهواعطاه!يمة،بكراهةذاكاسدكبلهإليه

.Philippikusمل!كوسالاسمصحة؟88

,Tboophanesءكاhiكا.951فظر:كيفالوثيا.إلى!ه!ننا. Chronogr

ne5ي!،له3:ينظرلأرمينيةالصبيةالقو!كصمروك.بنهممدوول "Les invasionsولك!ال!4ط!أ.

Armenie"5ب18()4891ه0591-163

,Theophanesء.052-951الظر:! Chronogr ?hi

لنورفثيس.طمنا!ليائة،لمصييح887

الظر:088

انظر:رهلا.000012كلثيوفاليسعلد8ول

-162-

,Tboophanesءhi4كا.052 Chronogr

,Theophanesكاا"ءكا.052 Chronogr

http://www.al-maktabeh.com



العطاياإلىحيا،!سدفعاوسنيانوسإليهارسلاقالهخاعائس،098إلىارسلب!ا،

خواصهمنواحدلكنالأمرههذا!نعلأنخاعانسوارنأىالممنثة.والمن!حالطوكثة،

ارسلهذا،كجلكثيرا.فظفبنلكنبوسنثانوسفأسطمتالأمر،بهذاناودورةاخبر

فسالبحسرواجنازفعرطونة،فموارعفيسوجمرخازاراا،إلىئاودورةاهرانه

وقالهعه.كانهنكلوسقصصيمة،هوجةضاكصالفهأوفدابرا.198وانى،هضيق

سالما،خلصتاقللهاننرلكنهاضا.نصوتالممبدابهانحنذا"هوصاكبسصماحبهله

ك5بوسن!انوم!فأجابهلم."اصنحلكنشرا،الائمرسضاعدائكمناحدانكافئلا

إلىانوااق!أوبعد،.+المكانهذافيال!هفليغرقيانلثام،هنخلواضماحداخليت

جممثمة،بعطاياووسكدهالبلغر،تريالي،398مقدمإلىامملدانوسأرسلالدرنابي،298نهر

وبممعفه.ل!هبنهأنبشمفلكلهفحقق؟الملكأخذعلىاعانهاق،بابنتهيزوجهوأق

هدانةإلىيوسنثانوسمعجمبعاوالتطر،498واتواالبلغرنبكلنحركوهكذا،

ئلاطةالمدينةخارجفلاطئمرناص،598وهكئواالذهـإلىبابهنواهتثواالتسطنطينية،

وجمواللثلفي!صةيوممئيانوميطووجدلفمتمهم.والفمعبالصينة،ثمعببكلموقأبام،

أ.جمملم!!أأواضطرابصأ!ليم!طإ،طجما!!وصاوالمسطنطينية،مللنه

وهالاغىمعهواخذهربابممبمارسبنلكعلم698ولمافلا!ثمرناص.بلاطفيوجليى

ابوللبناذه.798إلىومضىجزيلا،

اليزر.خعكىه!ا

.011ور!ة6،ممطربرى.وثا:النصفياول

اليثمك.ناحيةهنلبيزنطةئ!مالياحداككالذيالدينوب،نصالاسمصهة!

اليلفاو.خلن'Trevelتريكالأسمصية

!لاف.همطاالتطر"8

النولي.إلىالئمم!منالضطنطينيةهلملينةكلهالشسلم!!سروانهماى8؟ه

ضهص151.صالدرونطمة،اللولةال!لعيني،الملزالظر:همائدةكلا8طرقصيضهم!متيكلفل!!

ص991(05)دمن!قزك!لر،سملئرحمةالغزر،يصدتريخدنلولىه:نظرلهالملنرومم!اع!الأحداث

lMeoph&=,:!رالأحدكهذ.عن.لثيوفاليسطمئاApollonian"وللوفيصهلانةهييي

523-052.Chronographia4
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موةلافيالأنفالمقطو،جيوسعقيانو!ىثملك

7ما)5107-1

ارسلوللحقالممالممة.الممنةمنوابندأئانثأ،الملكاوسنيانوسااضاواخذ

مد!نةإلىارسلههعالماهتبدا،بمميمارسAiAواحضمرواابولل!ناذه،هدينةإلىالأجناد

واحضر،وأحضرهابممبمارم!فلمنهننيأ،لاونديوسكانحبث،دالماطيى

هعه.كانواالذينا!اراخنةهنأخربنهع،الرنةمنابسيماروساخوايراكلبوس،998

وأها،المدينةأسوارعلى،الخشبعلىبضعوهمانامرأماههحضووهمساعةوفي

هقيثين.كلهاالمدبنةبهمايطافاقأهرأننه،قطعااللذانولاونديوسأ،ابسيماروسا

بحنونالملكضام.الملكاهاموالتوهمالخ!لبمباقهوضحإلىأخنوهمافلكوبعد

ويقولونصم،بصعوتبصرخونالملكوأجنادأغاقهم،علىفام!،وحنقعظيم

مكانإلىارسلهم!!اثموالللين.+ا!اسدوئدوستطيءالحياثوهلكاطأفعى6+

البطريركحدقي09.خلعفلك،وبعيداغاثهم.ضربواوهناكالصبد،

علهاالنيالموافتةفيللا!ندبوسماثماركاكاقلأنهوومي!ة،إلىونفاهكالبنيكوس،109

ككالذىاهاسنرادة،309وهوجزبرة،209هينكيرسلسمهأخربطريركاوصبر،علبه

وهنا!اجناد،هنوكثيرينبلضط،هذاولبم!.الملكأم!اا(خذانهعلبهللبالا!أ

غدووجما!ماخوفافصارئالسبف،4.أغاقهمضمرب،القسطنطينيةهثينةشعب

واحد.كل

.111ورتة56سطروحابوا.:النصفيول

سكل.ي18وو

16.111،ور!ةا!ا:كلع.سلرفيم!و

Kallinikusالأولك!لأنيكوسيليطرسكسا" I،96-)4منالقرةنياثصطنطينيةبطروكةتولىالذى

60rv).

7م(.؟07-2)6منالضرةفي!لت!طنطينيةب!ورلدليكأ،3وسوو!

لنصفاليس.طهقاولهmك!كمهامال!تراسهزيرةهيي!

س!.
.121ورلة53سطراضا.:النصهي
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مضيهموفيلأهرينه،ليأنواخازارياإلىكنرةهراكبأرسلفلك،وبعد

ولامركليرلأهده!اخلصوهاح!يعا،مراكيهممعوطكوا!مة،أمواجصاث!قم

اما،الغبيالملكاامايا!ذاإلطكنبثخاعانساخوامراةبهذاسمعثولماإنممان.

لكنامرأنك،لثحضروافتط،ثلاطةأوانننقالمراكبمننرسلأنالرأىهنكان

نأخ!ذأقنوهمتلعلكأمهوالمراكبالرجالوألكنتمندارها،هذاكنرة،،سلت

هرةارهملالجهةهذهوعلى.9ابنا.ههلكولتانهالنعلملكنوثن!.لحرباهر(لد

المسطنطبنبة.609هدبنةإلىنبباواوسوابثهاهرانهواحضرثانية

أنهموهبى،لحبهنأفرواأنهم!أجليفمرصونهاهلعلىعضبفلك،وبعد

المراكبسائرفارصمل.رأسهلهبرسلوااوحبأابسيمارسإلىبرسلوهانأأارالوا

وصلتظماوالصغار.الكبارالمدبنة،لالكلنمعبكلبقلالواأقواهر،والعجلات

والنساء،الرج!منجميعمأغاقضربوا،الملكأواهرحسب،هناكإلىالمراكب

إلسى،الملكإلىالمراكبورجعتاحباء.تركوهمفإنهموالصبباق،الأطفال!خلاما

اضطربيقلالوهم،لما!أطفالبانعلملماولكنصار.بماواخبروهالقطمطنطينية،

هراكبثلاطةوقتذفأرسلظلما+الأطفالف!بحالذ!ط،المنافقهرودسكملركثبرا،

وصلواظمابنلك.وبدهر،بيدهلينبحهمإلبهبهموباتوأن!كلهما!اطناللبجمعواكبار

وفي،المراكبلالكوسطفىووضعوهماطاطفال،أولنككلجمعوا،هناكإلى

للكوضفتإ،عاصف!!آربحس!تأأصابمالفممطنطبنبة،هدبنةإل!هممبرهم

وهحبأقامميأكانلألهكثبرأ،!حبلاا،الملكعلمفلما.والأطنال،والرجال،المراكب

الثماء.709لممنلا

.11rوركة0،1سطرافا.للدوللتفهاتطمئكونلكن:اللصفيث!

,Theophanes,023؟الظر:نيوفاليس.معضاالأ!دك"لتطالق Chronographia

235.صيلغزر،ي!ودتريخددلولي،:الضطفظر

..7-ث! ,Thcophanesء052فظر:الأ!د!ت.لماصيلص Chronogr ? hi

-vrAصيلنزر،يصدنوايخهدنلولىالضط:الظر yry.
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قنتواإنممانلا4،ؤعدم8.كمماونهالقدمطنطينثةصعنةشعبعاينولما

واس!هوأخنواغته،وضربوابفنة،عليهئارواهحئمأ،وفأوج!دواولما909حميعا.

ملكآ.والقواداللطار!ةهحالعممثرواننلبوهالفبلوسي،فردانو!إلىا!فأرسلوه!

وهضمىفرلها!تلكوهلنلافخاف،سنينغمرالعمرهنلهكعانئيباربوس،ابنهواها

551،ورألائمعليفهالرالمنبحهداخلواخلمى،فحثمرناصفيالالهوالدةطكلإلى

المتدممة،المائدةواحتضنجداخافنظرهمفلماهجردة.وسيوفهمالكن!سةولخلوا

وفبحوه..19ا!لمخارجإلىواخرجوه8كخروففاختطنوه

!119مهافرهانوس.ثملك

71ما)711-س

كانالكذابق،الربانهنواحدأوان.سننين..الفيلببيكوسفردانوسطئملك

ئملك،إذاأنه،المنحةهذهمنهوطلب،الملكفأنبأددئقدمأ،وهذجم!صأتمبأت!هرص

العماثع!المجمحبطرحأنالعمر،طوبلسبكونأقوأرادفبلى،منأخبرهكما

علىهلكا،صاراقانهبقدمممالملكفأقعهلنمربرة.بمواهرةصمارلأنهالصممكوني،

فلك.بفعلؤعمه،حسب

اوحنساموضعهوعلكرممط،صنالبطربركاخبرجنملكولما

بحنونقحركاللعليبم.فيفكرهالممثم،الراهبرفليقهذالوحناوكانبطركا.129

نقضفيطافهبكلواجلتيهدكافبا،هجمعاوعمل..المنالس!،المجمععلىعليم

فيلهسائمابهابطريركا،علهالذييوحناووجدفبه..المدونة،الالهيةالأغتاداث

الميكزمهمائعمعلوته..النحوتاعلىمكررهاهم،الق!كليهعولكنهددرةالكلمةنضالمرلفيكرر!

خفها.

.131ورتة58سطرثمما.:النصفي!

الظر:الطلى.ت!ووسهحمرعك!انةصالكوديلهلكمىملطوياوصفاثروفانيسلناترك515

الدالممأ!Chronographجمز.952

s9,مل!كوس.ارداليسالضطافطق

)712-715ما.من8فرفيالتمطلطفهةطوو!ةئولىالذ!الم!السهورحلاالمطرورلهكل120
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هذاطاثللكن،المحمع.أىبلعنه،وكئبواهف!لكعلىلهمطابتينأخر!هعسواريه

الممدة.139هذهفيوأعما.مده،الالهووالدة،اللهانلتمالرثيئة،والبدعةالباطلالافك

الذهي،بال!اإلىووصلواالقدمطنطهنية،ملبنةنحوالبلفرانىالزهانهذاوفي

ول!يحصطاق!أحد!مكنلاهتداراالنام!منواسرواكئيرة،كثرةالمئمعبهنوهلوا

فسيحنكةذىوعرجاهلا،وكانكثبرة،وشروربفسادا!امهالملك!كنبه.149واجاز

الفاية.

ملكه:منالثلأليةالممنةوفي

ولصسادولنه.نبلاءهناكوامهحواكلالعنصرة،السبثبومفيهائدةعل

العمماكرهحالنواد،رئب!ىرو!،179189ودخل.111,لبدمنربحالملكانكاالمائدة9ارفعته

الملكواجتفب،الملكبلاطفصرإلىومضى،الذهببابمينودخلمعه،كانتالتي

ئملك...ثم.وطردهضاكواعماهالخضراءه"المركبةلهيقالهوضعإلىبهوهضى

919انسطايعيويىوسيميأوثاميوم!تملك

م(7171-5)يم

بوحنامنونوجالدمطاسبوم!،ومممي،القضاةاولارنامبوس،بعدهونملك

علىفانداعلهذاسننين.ونملكالعنصرة،أحدبومفيالهرطوفي،البطرلررك

إلىالبطاركةوجاورجيوس،ثاودوسبوس،ونفىالايصورى،لاونوهوألا!1الماثمرق،

هنجرهانوسونقل،كرسيههنالهرطوقيالبطربرك029بوحناوابعدنممالونثكبة.

!"هء+"3"?ث!ءه3"حفيكه.32ايضا:لتلر

,532.4Ileophanesف!ر:814 Chronographi

4.11ور!ة15،سراردكت.:النصفيوا

?Theophanes,Chronogra,.533الظر:.ألذفىنانماكلنالاممراطورلىثيوفانيصاكلل160 phia

ثالمامهة.وخث!،لصليشمدينهالظنواعليوخس،:النصفي170

,Theophanes,.533:اثظراكلأويع!.طمبروتوسترالورسروفيكك180 Chronograph ia

الثالي.نصئدروسالاصراطورهو"اه

.151ورلة55سطرا!ر.لللص:فيهو
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العظم،بالاعحنصونواؤهكذا،التممطنطيدية.21هدثنةكرسيإلىكيزيئسهطراللة

هيئكمل،وللنافسينئائمني،للمرضىحين،كلىفيهيالني،الالهيةالنعمةهوالذى

ال!نملكة،الملينهاساضةرناسةإلىكيز!ئسهلينةكرسيمنالبار،جرمانوسللللب

ivy.الملكارتاصوسيدسطى،اللهمنالمحفوظة

وهيمنبتية،إلىمضوا!الهاجريينعمماكرأقالملكعلملماوبعد،

فلكليحرقواهراكبللحقارسل،المراكبلعملخدئمباللقطعواطرابلوس،

الملك،عزلعلىفاكالدقوا،رودسجزبرةإلىالمراكبمضتولماالخاثب.239

إلىوأضلواالقسطنطبنبة،هثينةإلىورجعوايوحنا،فائدهمهعهكذاواتفقوا

ملكا.259فانتخبوهثاودوسيوس،اسمه،العبادةحدمنرجلاهناكطراميثيون،249فوجثرا

م(.71.73-)5منالقرةفيالن!طنطينيةبطريركبة1Germanusالأولحرمانوساليطرسكنولى521

Tءكاhiء.535في:انظر229 eophanes, Chronogr

انعمتال!صسالامبراطورفأوفدم714سنةالعاصمةفيالييزنظيةالمملطاتإلىيلحملةت.انباهتراهته23

الع!نرةزودولكنهالدولتق،!صنةتفمكفيالاسلا!ة.المملطاتهغلاتباحثدمث!قيلىسنارةالثاني

عزههمصلقمنوالتضقثصبي،السلموناست!لدمدىطىلالئصصهضىسريةبتطيم!البيزنبية

الوالمةسينوليهلينةحلامدفي!يدعىحصيفأرثلأالممللرةت.رثيسركلنأثصطنطينية.ههلعمةعلى

صلقعلىل!نطية!لولهتضمدثسالك!رىالثمخصيكومنالأسود،لمابص.ال!و!ى.المنطئعلى

لؤحههاثحوش.إصكفيايأهوييلغليفةنفملطرصتلمثمقإلىللم!نية!صفاروصنل!ولماتئارس..

بضرورةولتصحنها.ههنيلنههاصدئالصنطيالابراطورالىلحملالم!نلرفعالتالضطنطينية.ضد

يضرالتمطنطيندةفىفأ!الصنرةهتطيمكفصنال!ورسوننذالحاصعة.صللدناعالاحئياط!تاتخاذ

لمدينةمن!خرجو!سنواث،ثلاثتكههوونةلنانمهيخزنانشدكلواهر،المنتظرةالأسميةالحملة

هنوض.القمحمنهاتلةيكميلتالامبراطوريةالصوامعملائمهوونته.لك!لرعلىطروضهعوزكل

منهاالمطلةالههالتولاسماالمدينةراسوابنعديدكنلكواضم.المدينةصالمدافعوقينطلبهاالتيالاخياح!

المن!يقكمنالحربيةا*ثكلالريةا!اسوارعلىووضعيخها،ثبتالم!اعيكانحثالميا.،على

السفسدمنها.الم!حريةلاسماالاش!لدك،!.يعركلانالامعراطوروأئر.الدفاعوسفلمنوجمرها

امكافذالأوسون!يمملدلمىوعىمصمر،الىوصولهائلاياخئماليوتفراليالمصمرىاياسولمهاحمة

لورالعوك،محىلالى51ا-5060صا،جالنرهي،والعالم!نطةهنصورهطرقالظر:.المه!.

6)1991(5عدد!لمصرى،المررعمعبةالضطنطينية،علىالملكعدينسلمة!ملةمواههةفيال!لنلر

19.صر،

Aولمكل+لالرا!ئونالإسمصهة!يو 4r،لئيوفميس.طمنا
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معالعمماكرانأعرأنيتثة.هثينةإلىوهضىصبارئاصوس،الملكبهذاعلمولما

فمضىثاودوسيوس.الملك!رالوافلمأاام،ممئةالمدينةحاربوالأودوسيوس

إلىالقسطنطبنية،هثينةإلىوأنيكثبرة،عماكرواخذ،الرنةناحيةإلىناولو!ميوس

الحافظونوهمكثبرة،رشواتالمكانفلك!أناسوا!ى!اثمرناص،سور

علىوجلسودخلالأبسوابلهفنتحوابحراسئههوالموكلون،المكان!لمسنلك

الملك.بحطفيأ!لمكرسي

269ثاوهويعيوعىتملك

م(5171-771

نملكولما.سنتينهدةهلكاثاودوسيوسصارفكنرنا،كما،الجهة!هوعلى

إلىهنثيينوأرسلهم،دولتهونبلاءاوئاهيوس،ورؤمماءالبطرلرك،جرمانوم!ننى

فيراطاصارالوقتفلكومنذكئيرا.بكىارتالمجوسالملكنظرهمفلما.نيقية

فائدالاي!صووي،لاونوأها.ثاودوسبوسالملكهناكنفاهحبثنصالونيكبة،

الملكلطاعةبذعنانأصلايؤئرفلمغه،ومحاربآطارناهيوميطهحاهياكانالفمرق،279

هننقينكاناوكلاهما،289الأرمنقائدإفلممادأوادوكذلكله.والخضوعثأودرمميوم!،

للا-ونؤوجةابنتهألم!ييعطيأنهفوعد929اردافسدوسفأماثاودوسيوس.الملكعلى

39.الايصوري

n"?ء..536-535:انظر.الحاهةللضرانيحلمعاثيودرسيوس.ل!كلى ogrهكهح,Theophanes

النالث.ئيودوسرسالاهدراطور!ميس

ثيء
واغاها.بيزنطةلاليماكبرالبزنطيهالألاضول!كلنه!ثصلسى

اينفظر:ا!يمتاص.الأناضولجميمبعدالبيزنطيةا!اليماكبرثانيوهواكلارمنيلقههيم!انداى"

الدلىالسصدي،5852صهالخراجكتاليمعؤ،بن!اهة051-9ا80ص،والممالكلمصالكخردفبه،

tكأo،1؟-0553ص،جانطي،البصالفكصطوت،منصورطرق5168صوا+سركه Co"ل!كملأا

Porph!أnio،?مكسلtibus,118-117ةsءيمaktikonىفء.،;lihP94،لمء+,.301,101,4

3.0.;76 Oikonomedes, Une lisle,;125له!لةص!Wهo Brooks, Arabic142.137مح!لة,
,eegi,"The Byzantine Armies and Iconoclasm"،" BsL27,)6691(;51-05 K Browning!محع

Armenians in the3"أ؟ل!ه03ءEmp !e (New York ,)0891 ;54 .P Chء،ani!ثلأ،+

59156391(Byzantine Empire (Lesbos

المؤدطي.الأرهنياقجممل!دارئهكلوس،س!و

Theophanes,Chronograاكءphia,.536الظر:م!
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!روم.نحووائى111عماكرالهاجرطن،اهير319هلمماماعمل.الزهانفلكوفي

سلطنةلك!ومكالئلك،ييجب"لكهكذاالايصورى،كاتب،jسكمورينواحجا،ولما

وفودا،لاونإلههفاوسل."والمسالمةبالمحبة،الكلنحواجلك،مبننئكلمونحن،الروم

هحمضيهوفيهلكنا،لاونانندبواال!اكراقدثميمانا.معهوصنعطنة،هعهوعقد

يلمملكة،خدامممائرهحلثاولرممروص!،الملكابناممئقبلهنيقوهيثهة،إلىالعمماكر،

إلىبهوانىواهسكه،الملكابنلأونعلبوللحبن.والمكافحةالحربفيونواقعوا

لاحنى،بالطاعةلهوبذص،لاونبصالحارسلبهذا،الملكعلمولماخربدموبولي.

ب!ا،الابصوريلاونسمحفلماالطك.منذانهبعزلوينه؟ابنهلهبعنقولكي،بقاله

الكنبسممةإلىبهمضىابنهاخذولما.ابنهواعطاهئاردرسمبوس،هرادبحطبعمل

كانهذاوث!اولوسيوم!.الملكهنذان!هماوعزلأا!ليزسيين،منوصارا،العظمى

ملسبم!.التديم!كنيسةفيودفنإفسيى،فيوهاث،بالذهببكنب(ى،خربسوغرافى

.329عجائبالآخرفيعملأنهاناسوذكر

لالكفيالساكنبن339!ان.واخذهابرعاهةهدبنةإلىهضىفإنههلساهاس،واما

واخرجوابطنها،ف!ئمفواحاملاهراةإلىوعدراالممحرة،احدبوصبةعلواالمثبنة

هذاعلىثانيةالاسمالمولفيصحفوسوفمرولن.بنالملكجمدبنممملمةوصممملمة،الاسمصحة)53

.117ور!ة12،سطرفلسال!..النحو

,Theophanesء؟"?.054ايضا:انظر2* Chronogr

ليصايصاالأسولطبينماا!صطنطيلية،لقحبكلاتهالبريالطر!سلى!الملكعدبنمعملمةكانه؟3

Cyص،جهوالنهالة،الدثداا4،كثيراانفظر:الحصلرتالكاصبلىصاهامها.ض! y i،نريخالذمى

ايأهويةضواللولدةالبونطيةالاهبراطورا4ونالعم!ج،!وسام331-5332ص3،ج،الاسلام

الأمويونالعدوى،الرا!ماهYا-215ص8191(،)الاممكندرية،المهحدى،الئامنالصنهننصف

53صالتصطنطينية،لفحالصبيةالمحرلأتالعلوور،صلاح212235-4ص،والييزنطيون AA- rAl

يوسف،نمميمهو!ات83511-4صالمللههعدانهصلمة!ملةمواحهةفيالملنرثورالموا!هعدليلى

Iالاسكنلرسة،1اليزنطة،اللولةئريخ 9 At5)1صVV - I I(الصرهي،والمالم!وننطةمنصمووههـطلرق

phoros,Shortرب151ا-،50صا،ج Hist!ءمحrphia, ;055-341 Niءكاphanes, Chronogrصء!

6691(،4,1;86 .H Ahrweiler, ! ance et /a mer(Paris3،ء.,ine!ه!9أامhproP117بمة
؟ث!ة4807!لص!!آ"ك!هنأغدالا*ء!رهـ!ول!ر،ولم!8"!"هولأ،أل!ك!هح"ل1(180!)269

nople", Al- MashreqأConstant3!اهة8م!!ءكا ition de Mas61-121;"هما,.R Guilland

(Beirut)05591ء021108
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كلسانسكلفيا!أيتولاتصن!علونسههاثميحيحر!وابأنالثهودهعلمه

!طعتالمحد،الكلية،الالهوالدةوشفاعة،للاملاالئيالله!المسهحون.419لكن

وفواسبوا،بذلكالثهوداولنكعلمولمااواهر..يرسلان!لالنمين،فو،اللهسيف

وجلمموا..000000000000000000000000000000000050000000000050439السنردرلآ،439نواحيإلى

الديديةالصوراقيم!لم!يالماله،عدان!يدفطه!ماالثالثلوتالر!ةي!ميلزونرل!ا"يم!رد

الضطةالالنقهاوصها!الطاعةوصفهتتاوعلىالاسمهةهالم!ةظلىفي!العةالكثسصط

5!زع!!،iءكان!ء،5*اس!257الظر:.ارودىن!تيتتالد!اد!ينكركما!همةه

155.,Syriaلململم53مم!لهianبمةز!!ل!لةكأممالمء

الع!وللاا.هكلضاالمشعودر!ا2"

المنطوطة.لكنهيوعلدها!المهطوطةهلمو،طا،"

؟!5يأ-!
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اليملى.اورهمكمالطبيخفلكفيكلهمو!همواكلر،فيوطبخوهصبيأ،منه!!!

اءائهم.349إلىوسلموا،الاليةالنتمةالركئهمومحذا،

359الإيصوويلا!قلملك

74ما)717-0

فونن،امممهكانالذىوهوهلكأ،الابصورىلاوناللههنبمساهحةوصار

ولنجيممد،العالملكونوندمعةوهائنبنألافسنةسنةوفلكسنة،وعئمربناربعأونملك

وئلاطة.369نسعمانةالممميح

9لكبنونات،محارباهذاكان ryكانواالبهود،من+مواموءهبكمللكي

أص!رirAازيد،إلىائوالا!أوكانوافينيكية.بلادفيالنياللاطقية،منوكانوامنجمبن،

اكلأبقوناثبنقض!رسنة،أربعينحكمكمناللهيزيدانارتاقpلهوفالوا،العرب

إلى10001هنوبرفعهمالووم،كنائيسجميعهن،سلطانكنحتالنيالب!لادسائرفي

عالب!اأوفائككلفيوتكون،أخرىسنةاربعبنتعب!ث!فلك،فعلتفإذا.الغاية

كماوهنفموواثأواهركتبللحينا+كوال،049هذهالماودف!لكسمعفلما939هنصورا.+

,Theophanesء؟"?!.ا!و:انظرثيوففيس.محالرواتت.م!تئطلبق Chronog

مدينةوهي،مدنهإحدىفيولدالذىايمموريا،!يمإلىنم!بةالأيصوري،الئالثليوالامبراطورص؟3"

مرخا.

وثلائة.تصصثةوليصوثلائةس!سانةيكونتم!

*7
also:انظراللأيؤنيةالحركةص .L Bnhior, Laء.565-555بمءTheophanes, Chronographi

sلمهthء ;)4091 .E .J Martin، 4 Historyكة)P!ل!!ء83لمكاءلهرفى!لس!لمء!querelle des m

Christianity"ة " Greater riهؤه!ةB0391ة(Controversy (LondonيفIconoclasti

لمصكةطرخكهعلىا!صرامم5891(،اليروت،الكنانص،فيحربهرستماسدايضا:انظرا.33

1.ا-38+صنطية،البوناللولةنراخنصمهحوزيف(58915)ا!عاسة،اللايؤنبة،

.مروانبنالملكعدبنؤيدس8*

الغافعمة!ك!سمنالأا!نكهمعدبنالةيشمي723معلمفيمرسوما!لمدحمدبنور.*!در5؟8

صاليزنطية،اللولة،ال!ينيالملزللظر:منوات.بئلائةالنالثد!ارصلوركلىاىالاسمهةهمصيكة

Imageof"5ول3!لما-771183 the Arab in Byzantine Literature"+5!لا!حJeء.

.gton,8691 (New York,)8691;316 .DكاJhn!ل!5.له!ه!ternational Byzantine Congre4لكل

023-922.)6991(,57ic Literature"5, BsL(ة!entury Byzantine anti-Is5!عال!سبمأل!gE"

Chronogr,555.5يدظر:أدذاكل.ئوفي!يثهالملكعدانازادضاالمشمودم! ?phia+هع!"اله
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والمواجعهـوالمط





الأهفبية.ا!اهـوأولا

8*ول11!عا6ب!عأىلملمed.5أح itab '-la Unvan, HHlstoire.أ؟Agapius de Manbi

.1291(8 )Paris،لمز،.Vasiliev.ثاولول.ول.trad

onstantineمحأnstrandoء*،erة.ل!.4!5 Porphyrogenitus, De Admبم

9491(.ng. trans. .R .J Jenkins, vol. I (Budapest5!ظسMoravcsi

.!.Cerimonii6 Aulae "y :antinae, ed!شConstantine Porphyrogenitus, De

.1838(Bonn)(أ,CSHB.أطأResi

.rogenito,De "3 ematibu.6 ed. and Italian trans. AأConstntino Porph

.5291(Pertusi (Vaticano

.s & Com. .A Pertusi!أثيGiorgio di Pisidia Poemi, text, Ial

9591(.Rome)

ticلمه3Alexanي!،ء.ولص!.8 Churchهءtheoلمهthe Patriarchesلم؟Hi sto y

.7091(Paris)أand com. .B Evens, PO.ووي

"1 )Bonفى!كلركهح,itomaeHistoriarum, ed. .M Pinderiءى.I Zonaras

.7918(

4-. Aliceح,yzantiumهمل!!لmen،لمهلم3+ءلهكللمهرلمءل!!:ولألولمهولهلماfLعفي

39-65.6991(,.Mary/ Talbot (Washington, .DC
.NikephorosPatriarch of Constantinople, Short History, text, Eng

0991(.vol. XIII (Washington,lول!Mango, CFH3!ي ! Com.ث!يC

,ynlomoiChronoikai.وو.ول ,.de trans. and com.للكهAفيParastase

Cameron, .J Herrin, .R Cormack and .C Roueche, Columbia Studies

8491(.in the Classical 33 radition, X (Leiden

.ndali,ed.كاekker,CSHلو!، IءكاProcopius of Caesarea, De Bellica

.(Bon

Robertاص!،كةء"Conquest3لمهConstantinءهle,Eng..كمح!.م!.ك of

6991..McNeal(Toronto, London,)3691 repr

.(erPis194!اعraclius, trad. Fran. .F Mغالمئ!Sebeos, Histoire

enskij 842(- 348ADj, in: Les listes des presenceءكلهلآktikon3ء

(.7291s4.!ي .* Oikonomides (Pرةحsiecle!محsثعب!ءلهIyzantines8ول

.C Mango.،!؟.كمor, EnمليفهفهtheCo f!3!أث hanلمه"3جهChronicle3ء"

andهمrd)7991ه .R Scott (Ox

wantines"!عence.ىprفيde.ى.،%.de Philothee A98(. ".). in: Les l!4مم7،.رئ

.7291(onomides (Parisظ,s ed. .N Oi،هلهر،ي!محر/محر-6.ءغحلمر
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العريية:ا!اهولانيا

الكربم.الترأن-

2(.000)التاهرة،هنى،إنجيل-

د.ت(.القاسة،ا،جاوا!امخهة،الأدويةلمنرداتالجاهع،البيطارابن-

وعجائبا!أمصارسائبفيالنظارتحنةالمممماةبطوطةابنرحلة،بطوطةبن-

هـا.5041)لهروت،،أج،الكنانيالمننصرعلىنحنوناطأسنار،

د.ت(.ابغداد،،والممالكالمسالكخردافبة،ابن-

)التا!ة،4،جالنجار،العزيزجم!دهحمدنحقيقوالنهاي!ة،البدابةكئبر،ابن-

.1991.

9891(.)بيروت،1-2،ج،الأفاقاختراقفيالصثمتاقنزهةالالري!معي،-

أهـ(.413،)بيروترضواقمحمدرضوانتحقلق،البلدانفئوحالبلاطري،-

هـ(.6731التاسة،أ،أجوأكلا-،المشا!روطبتاثالأ!مناربخ،الذهى-

التاسة،ا،جاصمونبل،الألباإءاد،،البطاركةناربخال!تفع،بنساوبرس-

999.11

ا،جرهضاق،أحمدنحنبقا!صى،المسجدبنضائلا!أخصابخحافالسبوطي،-

1(.839ا!داهرة،ا

هـ(.)704ابهروت،2،ج،والملوكالأهمناوبخ،الطبري-

خردافبه،لابنوالممالكالمممالككنابعلىملحق،الخراجكنابجعنر،بنهـامة-

د.ت(.)بنداد،

.(5891،)بيروتهوالإسرافاللتبط8المسعودى

.(.د.ت،)بيروت،أجالينمام،حقوالوا!ي،-
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.(.د.ث)بيروت،3،ج،البلدانسحمالحمومميهاافوث-

الأهنبية:المراثحثالثا

,A.Cameron,55!!كلر "The Theotokos in Sixth- Century Constantinople

801.-975)7891(92

vardفى؟!ع"3ءول"A.Cameron, "Procopius and the Church of St. Sophia

6591(."3.eological Review58 (Cambridge, Mass

7691(.rdهمOx)5!لمفc!ء.A Cameron, Circus

ndكاا..A Sawides, "Some Notes on the Terms Agareno، Ismael

Sarakenoiin"5.عوكار67,)7991(.69-98 the Byzantine Sources

rld (London"ه/اyrogenitus and3ء"،sih.A Toynbee, Constantine Po

.7391(

5291(.Madison)32ء?zantine!ل!mEءthه!Vasiliev, History.ول

able Sermon and.BثماnaBaldwin, "Cyrus of Panopolis: a Remark

172-916.)8291(,36iliae Christianae!.1كم، "UnremarkablePoem

103-)8191(,93alogue,5" REBأ.B Baldwin, "The Date of a Circus D

603.

19-81.)8391(,24.B Croke, "Basiliscus the Boy- Emperor," GRBS

.B.Croke, "The Date and Circumstances of Marcian' s Decease,.AD
"2.5،457لل!09-548,,)7891(

.B Croke, "Two Early Byzantine Earthquakes and their Liturgical

!Coحم!اemoration".حصلموكارا147-122.51,)8191(

.C.Mango and .J Parker,15A Twelfth Century Description of St

)0691(,0245-23314Sophia"1, Dumbarton Oaks P ?ers

.Chول،51 Diehl, "L'origine du regime des themes dans 'l empire byzanti

05091(zantines (Parisعلكاetudesكمعط

zantineلم'exarchatوو dans8علdministrationلمةehl، 2Etudes sur*أ.Ch

1888(.Ravenne 751-568 (Paris

.6918(antine (Parisءول،.!يفىءعله,Ch.Diehl

,"D..J Constantelos, "Kyros Panopolites, Rebuilder of Constantinople

12GRBS)7191(،451هـ64ء

-77I-
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Moslem Conquests of the Near East s15ج Th3.كهiجConstant.ل!.

,"thCenturiesأص!ثلا!Revealed in the Gree ! Sources of the Seventh

.ع!!142(,)3729ث.337-6

-ghth"راء*له! Century Byzantine anti- Islamic Literature11!أم,D..J Sahas

238.-922")6991(57

Damascusءثمersالىءلم؟thء on Islam, thلم؟.D .J Sahas, John

-01791Leiden)،،،كهخmaeli4كه

cLi4""،3ولله21)1091(8 of the Byzantine Themesأ.E Brooks, "Arab

77.-67

.2591(Nicaea (London3"معلم.لمهe Coun!!م!،،حم.

onoclastic Controversy (LondonءلمtheلمهA Historyرول.E .J Marti

.0391(

,E.Jeffreys"؟3e5"لمثم "The Image of the Arab in Byzantine Literature

ngton, 8691 (New York.2كل!كارالم",antine Congressي!ternationaly،*

323-703.،8691(

.F Bari§ie,11 Le siege de Constantinople par les Avares et les Slaves en

,51626بم!!24,)5491(.593-371

8391(..F .M Young, 3! rom Nicaea to Chlcedon (London

tinian (Norman, Oklaلمهكطاin the Ageءإءه.G Downey, Constantin

.0691(

66-262.)0591(,32Builder,5" Art Bulletin!نعأك*.G Downey, "Just

.G Ostrogorsky, "The Byzantine Empire in the World of the Seventh

21-5.)9591(,13DOP,اهCety!

08zantine.وويث!.و!هك!ول State,!ثيكامnEthلمه.G Ostrogorsky, History

5791(.NewJersey)

.6691(zance et la mer (Parisع!كا,weiler!ول!ال.

ndian,"Les,2.51لل!18)4891(، invasions arabes en Armenieول"لع!ول.

591-163.

n eكاd and Umayyed Structures: a Case of55!ة؟ل!ك!"ك,I.Shahid

,sieclesة1،*ءا-!،كاع،،كاzance!ملأ3لل3ء.?علapr6s Byzance", in

actesdu'،ولحقه colloque international, Lyon-Maison de l

reولeen, Paris, In ، tut du Monde Arabe, I 15-1 Septe،ل!6أح!Medi

.299(10991 )Daman

J.3،15ثرله17,)7918(.117-29 .B Bury, "The Nika Riot
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m in the Ninth Century3عه،1ئي؟،8صه erialAdministratiا*J..B Bury, "3e m

1191(.NewYork)

reurأكه)0391. Julien (Pr3*غ'eلمvie deول,J.Bidez

n Greater Syria: Surrender andأstianity018!"حm aىنJ..L Booj

Survival".ع!!"ا67.)7991(

132.15-1)6491(,8155, DOPيهي(ne Views of Isجمم4،ل!ي!ههأ.J Meyendo

3991(.6)Michiganه!dieval Balka01ىوللللم .V Fine, "3e Ear

4091(siecles (Parisصثرلم-ظلألملمكا.L Brehier, La querelle des imag،،s

onsdes"*لى،5 arabes contre Constantinopleأ.M Canard, "Les expedit

121.-61،)2691(801

chiganأول)sitesء،ymes*!5ءهلtىt.هكلهلم.M Drew- Bear, Le nome Herm

.9791(

`N.Oikonomides," Une liste arabe des strateges byzantins du VII

013-121.)6491(,11RSBN,،أاحفىme de Sicث!4غet les origines du3أحاغح

N.؟51.26!ل! Stratos, " The Avars' attack on Byzantium in the Year

376-037.،)6791(2

.6391(sbos!ءيم!ء3محzantine!علArmenians in theء.نا!"ح،3ءيم

11,BellumAvaricum des Geor! os Pisides!حملliges201لمدلها.P.Speck

.0891(7 )Munch!5ل,nacensiaلوzantinaلع!Miscellanea

0891(.5rdمzantium and Bulgaria!!عxO(,Browningول.

8791(.tinian and"3 eodora (Londonكمكلله,R. Browning

0891(.New York).3كليهم!ءzantine!ء"3عل,Browning."

7691(.eror Julian (London!ءيهم.R Browning, The

-R.Guilland, "L' expedition de Maslama contre Constantinople", Al

112-98.5591(,ashreq(Beirutقهلء

0591(.s!حك)zantine8ءلمءهعل.R Janin, Constantin

ire (London.ميءtheFirst Bulgarian Emلمه.S Runciman, A History

.0391(

.T .E Gregory, "The Remarkable Christmas Homily of Kyros

324-317.)7591(,16Panopelites"5, GRBS

T.+!ة(Oxهلم34.)8791 Lewis, Elementary Latin Dict

Arabs towardsعthلمهrchول،"zantine Li8،ya andوكار!eht84ح.V Christi

rdهآBAR International Series 851 (Ox3ا.caملNorthfفه،لم؟"/the

.0002(
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W..E",مح!+ Kaegi, "Some Seventh-Century Sources on Caesarea-
)7891(.285urnalىلploration!ءsraelىف،

W..E"مأ!،" Kaegi, "The Byzantine Armies and Iconoclasm-

007-48،)6691(27

5 vement(Cambridgeكلهلملى"ءه.اء!ثthe Monلمه.W .H .C Frend, "3e Rise-

.7291(

Greek)،ل!"? and Roman Geogra4.)84مره Dictionaryح),W.Smith-

1878(.London)

العربية؟المراثحوابعا

5791(.)القاهرة،المنوسط،الأببضالبحرفيالعربيةالأساطلل،العدوىإبراهم-

1)القاهرة،،ويلبيزنطبوناكلاهويون،العدوىإبراطم- 69.)r

5891(.)الناهرة،أ!بنونبة،الحركة،طرخانعلىإبراطم-

الوسيط،العصر،المتوسطالبحرفىالبحرىالقنالفنناريخأحمد،رهضانأحمد-

.(.د.ت)الفاهرة،

1(.799)التا!ة،ضرص،ن!اربخسكماق،احمد-

أسحلةواتع+،امأسطورةالصليبخاثمبةعلىبلانةالقليممةغور!صةجميد،اسحق

5-21.ص91(،17)محدالمصربه،الناربخبة

،بالعربوصلاطهمولتاقهمودينموحضارتهممميامعئمفيالرومرسنم،أسد-

(.IADD،اببرولنط،اج

(.859I)بيروث،،الكنائسفيحربرسئم،اسد-

ا!ماسة،ابدر،طهبصطنىترجمةالببزنطبة،الاهبراطوربةن!.،،أوهاق-

539.)1

1(.849الاسكنثرية،1البزنطية،الثولةناريخ،يوسفندمبمجوزيف-

.(.د.ت،الئاورةاهللمشبالصبفنح،هؤنسحممين-
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099.11،ادمئمق،زكارسهيلئرجمةهالخزريصدناريخ،لنلوب-

5عامالتممطنطبنثةفي!اثمعببة!نورةالحميد،عدر(!- ry،العمعيةهجلةم

)32.85911النداراخية،لللراساتالمصر!ة

2(.2000)التاهرة،!مطنطين2،ج،والكنيسةالدولةالحمبد،جمدرا!-

1(.839)القا!ة،ألتاهميوس3،جوالكنيدمة،الد!ولةالحميد،جمدرا!-

الجمعيتهجلة8البيزنطيالعصرفيالمفثسبتكنبسةيلحميد،عدرا!-

11القاهرة،ا5Vالناربخبة،للدراساتالمصر!ة 9 YA.

الناربخحولبةالاهبراطور،البلسوفبولبائسهصرعالحميد،جمدرا!-

2(.200-ه405)4جوالوسيط،الاسلا!ي

2191(.)التاهرة،الأسلام،مانماهرأشهركناب،ال!موهق-

2(+300)القاهرة،العربىالعالمفياليهودعطا،زبيدة-

حساننرجمةالرومانبة،والامبراطووبهالأوانلالمسبحبونس.،إ.ممنينسبدمكابا،-

6002(.ادهشقاسحقهخانبل

0691(.)التاهرة،،البيزنطيةالدولةألعرب!ني،البازالطميد-

د!ت.(.)الاممكندرية،الاممحمي،العصرفيالمنربتاريخممالم،العزيزجمدالمميد-

هجلةالأهوي،العصرفيالفممطنطبنبةلننحالعرببةالمحاولاتالعاوور،صلاح-

2(.8000)ج،العربيالمؤوخ

دراسة:المعترفئلوفانبع!حولبةضوءفيوفلسطبنال!نمامضؤحهنصور،طارق-

012.)60العزبيالصؤوخهجلةالأسلا3"،ئجاهالصؤلفأبدبولوجيةفي

الاممحمى،والعالمالبيزنطيون،أج،الخارجيوالعالمالبزنطبونهنصور،طارق-

300.12،)القاهرة
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100.12التاهرة،أام،90-4554الثرليوالحجنصعالروسهنصور،طلرق-

البيزنطهةالمصالرضوهفيحديدةفرا!الاصافبة:النارمنصور،طلرق-

2(.40)50ج،والوسيطالأسلاصيالناريخحولثةوالاسلا!ة،

!1002التاهرة،اا!ألب،،جا،البيزنطيالفكرفطوفهنصور،طارق-

الوسطى:الصصووفيالثينيللقصصنموذجالمصريةهربممنصور،طارق-

92)التهرة،عدد،فممسجمنجاهعة،الآدابكلبةحولياتونرجمة،لراسة

150.)2

الننرةفيالاسلاصيالببزنطيوالصراعفبرصالترئمي،هحمدحعمنالوهابجمد-

الدنات،كليةهناتمورة،عرهاجدممئبررسالةم،64-659اهـلم21-354هن

.6991(فمص،!)جاهعة

علىالملكجمدبنمسلمةحملةهواجهةفيالبلغاردووالجواد،جمدليلى-

116991(.محد،المصريالمؤرخهجلةثمممطنطبنية،

ا!أهوبةوالثولةالببزنطيةالإهبراطووبةببنالعلاهات!ج،العزبزجمدوسام-

8191(.)الاسكنثرا4،ألمجلادى،الثاهنالقرنهننصفحنى

،ال!5!!اليم
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the Byzantines or the Muslims. According to the comparison between the

text of this manuscript and the Byzantine sources we can say that the main

hia of Theophanes theيwere the Chronogra45!لمsources of this m

chale. Besides these two importantجنssorand the Chronicon PaءمولCo
.s This comparisonح!حاso!امsources he used some unknown ecclesiasti

proves that the author of this manuscript is a Greek monk. So, he

commanded Greek and read those sources with no difficuly! but he made

.eswhen he wrote in Arabicلحط،w mis83ء
The main difficulty of this manuscript is its vulgar Arabic, which

needs a good knowledge of classical and vulgar Arabic. Besides the

regular events of the history of the Byzantine Empire the author pays more

.attentionto show the miracles of God, Lord, and Saints

5 rmationtoمe time of the manuscript we have no direct inهم3ثلAs
say when its author wrote it. But there is a linguistic remark that helps us

to determine the probable time. The author used the pronunciation of the

late or Modem Greek when he wrote the proper names. For example, he

5!ورلم4،ة Eudoxiaكأولwrote the name of the Emperor Decius as Ze

.etc!أved!أ It means that the author of the manuscript lممنFernik!ن!+كBe

the late middle Ages or in the beginning of the Modern Times. There are

two references which lead us to a probable time. The- author mentioned

,63.1(14 and..." the051ا.كأ".. where the head of the Turks prays today

now is the mosque ofث!حن!ل!ا...wonderful church of the. holy Apostles

ad, who captured the city055 (p. ,165 .1 )5-4 According oاولثر!أثرثيجماول

rences we can conclude that this manuscript belongs to the lateحمthese e

.Byzantineperiod, .i.e `15h century, or the Ottoman period

ut them. He dealt with5ولr the Muslims, he did not care abكم!هم

them as one of the enemies of Byzantium and his account about them is

.ofthe Orthodox Churchثطك!حعshot. He concentrates ontheه

41



ceكامPr !e

Most historians of the Byzantine period .paid their attention to the

ac, Armenian and Arabic manuscripts, either Islamic orنيGreek, Latin, S

Christian. Among the Arabic ones there were some Byzantine manuscripts

yah, .i .e History of the Kingsلوfonآ،!مn؟ا،Mulukal- uة!يم3ولآincluding

Constantinople. It is wonderful to find an Arabic manuscript speaking of

ne the Great8(/.، 337-323 .A ).D to Leoأhistory of Byzantium from Constant

s manuscript deals ih،ويرthe Isurian (r. 074-717 .A .).D It means that

almostث!8كلاهمhundredsك!ءلأ.3 all of Byzantium throu

ymur, is one of3لم؟ءeht9164ةيم3ولآ.Thisrare manuscript, no

Library. It consists of 166 papers and5!ألs of the Egyptian Nat!حملا

three lacuna, on pages ,85 ,911 .912 The first pages tackling the time of

ng pages of the timeف!نةthe Great are lost and so are the remث!حiحهول!ورول

of Leo III. So it begins with the ninth year of the reign of Constantine the

.Greatand ends with the first year of the reign of Leo* M
vulgarحأ Arabأ!of 18-15 lines. It is-1 WittenثماأهأكملاEvery page c

or one of theتاليأ5!كالااwhich means that its writer was one of the ord

who learned Arabic either in Egypt or Palestine. I suppose535ك!ل!أ oreign m

c text from one of theك!46أ،slated this!كبat its writer mayhaveلة!هألث

,5pts!(ة!ييxهولك!له5!*حص!45 or he was one ofثم"Greek manusc

or!ثيهه.yofStمحأك!أone of the monasteries of Egypt, such as the mo

or his colleaguesand3هs textئظأIn the latter case, he must putح!ثلاه.Pale

students in his monastery to teach them the. history of the Orthodox

.e EmpireأنطChurch,or the history of the Byzant

author5ولحlywhص!ممحه+-rencesto say3حly, we have no reلأ5صمحأ!ول

ers tosomeمحof this manuscript was or when he wrote it. Sometimes, he re

places in Egypt without any definitions and he defines the holy places of

5 rmation led me to suppose that he livedinآPalestine in detail. This in

Egypt!يnsهثحا or Palestine. The author of the manuscript used the S
whenم5rmation!سك!5كم! he wrote the names of the months. The latter in

rowho!ي4 lived in S!41ول5لمthor of it wasدةhypothesis that theللاه"

author was- an Orthodox and Iconoclastأك!طه4عالأكطأsobvةPalestine. It

5 llowers like Eusebius of CaesareaorمHe insulted Arius and his!5!لم.
tantineسكمااه!e praised!ثEusebius of Nicomedia, Julianus, and Leo III. But

ctor of ChristianityمكأهGreat, as a prول!

The author of this Manuscript, like Theophanes, wrote it according

to the chronological System. For example, he speaks of the events of the

s style isااأ.tantius, then the second year, etc5!كمfirst year of the reign of C

medieval times, eitherث!أحr chronographers ofء"هءثلt!آ3ثorent+حnot di
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To
The Black Land and. the Nile of Ept

Which borne People andCivilization
.كا.+
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